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DÖDEN I VARDAGEN 
Yrkeserfarenheters inverkan på livet 

 
Emma Malmqvist 

 
I nutidssamhället har människors död förpassats till den professionella 
sfären. Studiens syfte var att belysa aspekter av döden med 
utgångspunkt från erfarenheter, som personer vilka yrkesmässigt 
konfronteras med död och döende har. En kvalitativ ansats valdes då 
förståelse för hur man påverkades av arbetet söktes. 
Frågeställningarna berörde arbetssituationer som aktiverade egna 
starka känslor, förhållningssätt inför det dagliga mötet med död och 
döende samt yrkets inverkan på tankar om egen och anhörigas död. 
Sju personer inom olika yrkeskategorier som möter människors död i 
form av döende, döda och/eller anhöriga deltog. Data samlades in 
genom semistrukturerade intervjuer, och analyserades utifrån 
frågeställningarna och teman som framträdde. Situationer i arbetet 
som berörde starkt var de som påminde om ens egen livssituation och 
aktualiserade tankar på ens egen död. Arbetsplatsens organisation och 
ledning var viktig för hur man kunde hantera sitt arbete. Man 
uppfattade att man tänkte mer på döden än man skulle ha gjort om 
man haft ett annat arbete. Medvetenheten om att livet är ändligt 
medförde att man tog vara på den tid man hade kvar i livet. 
 
Nyckelord: Död, döende, yrke, organisation, försvar, dödsångest 
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Förord 

Bilderboken Adjö, herr Muffin av Ulf Nilsson och Anna-Clara Tidholm (2002), handlar om 
ett marsvins sista dagar i livet, hans död och hans begravning. Man får följa herr Muffin, som 
marsvinet heter, när han är gammal, blir sjuk och dör, i en berättelse som illustreras med 
starka bilder. När han precis har dött ligger han kall och stel på en bår, med tassarna i vädret. 
Denna bild står i skarp kontrast till nästföljande bild där han är tillrättalagd inför 
begravningen med blommor och en vacker filt. Den första bilden av döden är en bild man 
sällan ser, varken i andra barnböcker eller i andra sammanhang.  
 
Steget mellan den första och den andra bilden är något som de flesta sällan är med om eller 
ens uppfattar - det är professionella personer som utför detta. Någon följer varje Herr Muffin 
genom dennes sista tid i livet till dess att han kommer under jord. De som arbetar med att ta 
hand om denna process gör så att vi andra slipper. Vad gör det med dem? Hur påverkas de av 
att leva så nära inpå döden? Vad kan vi lära oss av deras erfarenheter? 
 
 
 

Inledning 

Döden i ett historiskt perspektiv 

I alla tider har människans liv beledsagats av döden. Dödens mysterium har ända fram till 
idag engagerat och berört människan. I takt med människans samhällsutveckling har synen på 
döden och dess betydelse förändrats. Filosofer har försökt förklara mänsklighetens utveckling 
av dess förståelse kring döden i ljuset av hur barn kommer till insikt om dödens 
oundviklighet. Ulla Qvarnström (1993) har gjort en sammanställning av olika filosofers 
tankar om döden genom tiderna. Följande redovisning av historiska perspektiv bygger på 
hennes sammanställning, vilken grundar sig i ett västerländskt synsätt.  
 
Redan i förhistorisk tid – för mer än sextiotusen år sedan – var människor upptagna och 
engagerade i frågor som rörde döden. Man trodde på ett liv efter döden och hade ritualer kring 
begravningen. Döden var en yttre fiende som uppträdde i samband med sjukdom eller dråp, 
och om människan inte utsattes för dessa faror skulle hon inte dö. 
 
Den primitiva människans utveckling mot individualisering möjliggjorde en förändring av 
detta. När människan började urskilja sig som en enskild individ – till skillnad från att ha varit 
en del av en helhet – slutade födelse och död vara ett led i klanens bevarande och fortlevnad 
utan blev en privat angelägenhet. Detta i kombination med att förmågan att tänka och resonera 
logiskt utvecklades, gjorde att människan insåg att hon oundvikligen kommer att dö. Denna 
insikt förstärktes ytterligare av att man började uppfatta tiden som linjär istället för cyklisk. 
Döden blev oåterkallelig. 
 
Under antiken, några hundra år före Kristus, betraktade man döden som en del av naturens 
ordning. Många filosofer var djupt engagerade i att förstå och förklara döden och den 
mänskliga existensen. Filosoferna hade olika uppfattningar men det gemensamma var att 
mänskligheten som biologisk art lever vidare – inte individen och dess specifika personlighet. 
Grekerna ansåg att döden var ett heroiskt tillstånd, det var höjdpunkten och fullbordandet av 
livet. Pythagoras menade att själen vandrade från kropp till kropp på sin väg mot rening. 
Herakleitos ansåg att allt i universum var ett, och att döden var ett tillstånd som gav upphov 
till tingens återfödelse. Platon och Aristoteles hävdade att själen var gudomlig och odödlig, 
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ångest och rädsla inför döden skulle övervinnas med mod och styrka. Sokrates däremot påstod 
att människorna inte var visa nog att förstå meningen med döden, men att den inte var att 
frukta. Epikuros menade att människan inte alls skulle befatta sig med döden, istället skulle 
hon lära sig att njuta av livet.  
 
Kristendomen växte sig stor under medeltiden och med den följde en syn på döden som fick 
stora konsekvenser för livet. Kristi uppståndelse bevisade en gång för alla att människan var 
odödlig – på den yttersta dagen skulle den döde uppstå. Dock hade endast den rättroende och 
dygdige en chans att komma till himmelriket, önskade man sig evigt liv ställdes man inför 
höga etiska och moraliska krav i jordelivet. Belöningen var himlen, där blev människan 
befriad från smärta och lidande. För den syndige däremot väntade helvetet och andra plågor. 
Kristendomen betraktade människan som i grunden skuldbelastad och syndig, därmed 
förtjänade hon dödens bestraffning.  
 
Digerdöden – pestepidemin som under en kort period under 1300-talet slog ut ungefär en 
tredjedel av Sveriges befolkning – sågs som Guds straff till människorna. Omgiven av så 
mycken död började människorna betrakta livets slut som ont, fasansfullt och vedervärdigt. 
Människorna lärde sig att ständigt vara förberedda på att dö, döden var en påtaglig realitet i 
det dagliga livet. ”Memento mori” – kom ihåg att du skall dö – blev ett talesätt som 
annonserades på amuletter, mynt, medaljer och kläder.  
 
Människans syn på döden förändrades under renässansen. I takt med att man började fokusera 
på livets och naturens skönhet blev det än viktigare att hitta ett sätt att kunna leva och njuta av 
livet, utan skräck och ångest inför döden. Renässansmänniskan menade att döden skulle 
skjutas åt sidan till förmån för livet och ”memento vivere” – kom ihåg att du lever – blev 
hennes attityd till livets slut. 
 
Vetenskapsmän konstaterade under 1500-talet att människan som en del av naturen ingick i 
en evig metabolisk och biologisk process. Varje enskild människa måste acceptera att hennes 
personlighet en dag kommer att tillintetgöras, men trösten var att mänskligheten skulle 
fortsätta att leva vidare. Några hundra år senare formulerade dock filosofen Søren Kirkegaard 
att den individ som vet att han skall dö på ett abstrakt plan förstår att människan även som art 
är dödlig. 
 
Den naturvetenskapliga synen på döden tycktes dock svår att acceptera, då det alternativ som 
därmed stod till buds var intighet. Inte heller gavs en acceptabel förklaring om meningen med 
den mänskliga existensen. Människan fortsatte att tro på någon form av fortsatt liv efter 
döden. Ritualer och traditioner kring dödsfall och begravningar i Norden under 1700- och 
1800-talen återspeglar en stark tro på ett liv efter detta. Man visade den döde stor heder och 
värdighet och den döde fanns kvar i hemmet och ”deltog” i både dagliga aktiviteter och 
högtidliga avskedsseder och ritualer. Det antogs att den dödes själ stannade kvar i jordelivet 
en tid. Den döde ”gick igen” för att ägna sig åt sånt som kändes viktigt eller inte var avslutat. 
För att skydda sig från detta orosmoment hade man ett flertal seder och bruk för att hindra den 
döde från att återvända till hemmet. Man strödde granris på vägen och man såg till att bära ut 
den döde med fötterna först – såg han inte dörren och hemmet skulle han inte kunna finna 
vägen tillbaks.  
 
Med industrialismen förbättrades människans levnadsvillkor och man började dyrka ungdom, 
styrka och vitalitet som livets glädjeämnen. Därmed betraktades döden allt mer som en förlust 
både för en själv och för de efterlevande, och döden förknippades allt mer med ångest och 
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rädsla. Själva tanken på döden ledde till nedstämdhet och människan försökte så långt det var 
möjligt hålla sina tankar borta från döden. På så sätt kom döden att förskjutas från 
människornas dagliga liv, döden förlorade sin plats som naturlig och ständigt närvarande i 
kyrka, samhälle och gemenskap utan kom istället att förpassas till sjukvården och andra 
professionella institutioner.  
 
I takt med industrialiseringen skapades nya sociala system, en urbanisering förflyttade det 
sociala livet från landsbygden till storstaden. Skola, hälsovård och massmedia gjorde 
kunskaperna om hygien och näringslära utbredda bland befolkningen. Minskad 
barnadödlighet och ökad livslängd blev konsekvensen. Massvaccineringar och en 
medvetenhet om risker i arbetsmiljön bidrog också till att antalet för tidiga dödsfall minskade.  
 

Döden i det nutida samhället 

Förändringarna i befolkningsstruktur, familjerelationer och samhällsorganisation har medfört 
att döden knappt är synlig i dagens samhälle. Väldigt få människor har upplevt någon 
närståendes död på nära håll. Föräldrars, syskons och egna barns död är en ovanlig händelse 
för nutidsmänniskan. Medicinska, hälso- och omvårdnadskunskaper har bidragit inte bara till 
att medellivslängden ökat, utan också till att man kan rädda allt fler liv. Vården ser det ofta 
som att de ”förlorat” en patient då denna inte gått att bota – i enlighet med läkaretiken 
försöker man in i det sista rädda varje patients liv. Förr när sjukhus och läkare kom till korta 
skickades den obotligt sjuke patienten hem för att dö. I dagens samhälle dör de allra flesta 
människor på sjukhus, Skandinaviska studier visar att 80 procent av alla dödsfall sker på 
någon form av institution (Qvarnström, 1993). Den ökade möjligheten att få vård och bot har 
gjort att sjukhusen har blivit den självklara uppehållsorten vid livets slut. Resan till sjukhuset 
har för många blivit den första delen av döendet (Kübler-Ross, 1987).  
 
Under tiden man får vård för sin livshotande åkomma behandlas man som ett föremål, den 
vårdade upplever sig som isolerad och avskärmad från det som händer runt omkring. Det är 
kroppen som tas i behandling, inte den döendes själsliv (Kübler-Ross, 1987). Patienten är ”i 
centrum på samma sätt som mitten av en trafikrondell onekligen är i centrum medan trafiken 
glider förbi” för att använda Clarence Crafoords (s. 53, 2004) ord från den tid han själv var 
intagen på sjukhus för akuta hjärtproblem. Som vårdpersonal är det rimligt och helt i sin 
ordning att inte i första hand tänka på hur patienten upplever situationen eller mår psykiskt, 
utan istället fokusera på kroppens funktion. Annars kan man förlora värdefull tid som kunde 
ha räddat livet på patienten. Den mekaniska och något avhumaniserade vården kan dock vara 
en effekt av att vårdpersonalen själva är rädda för att bli påminda om sin egen död. Att 
patienten därmed isoleras –motiverat med att patienten skall slippa känna, tänka och prata om 
sin förestående död – gör att patienten dör socialt, innan han dör fysiskt (Cullberg, 1992; 
Kübler-Ross, 1987; Qvarnström, 1993).  
 
Den döendes behov och rättigheter har under 1900-talets andra hälft uppmärksammats allt 
mer, likaså samhällets etiska skyldigheter inför den döende. Förenta Nationerna har skapat en 
förklaring om den döendes rättigheter, som i kort utgår från principerna att den döende har 
rätt att bli humant behandlad, rätt till vård och omsorg, rätt till självbestämmande (t ex 
angående vård), rätt att ge uttryck för känslor och tankar oavsett omgivningens värderingar, 
samt rätt att förvänta sig att den mänskliga kroppens okränkbarhet respekteras efter döden 
(Qvarnström, 1993).  
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Under 1980-talet när vågen av AIDS skördade många människors liv förändrades 
allmänhetens inställning och intresse för döden. Massmedia såg det plötsligt som meningsfullt 
att utöver att presentera döden i form av våldsfilmer och science fiction även skildra enskilda 
individers personliga möte med döden (Qvarnström, 1993).  
 
Även ritualer kring död och begravning har kommit att förändras på senare tid. De åtgärder 
som vidtas med den döde utförs av professionella, och den anhörige behöver inte befatta sig 
med alla praktiska göromål som i tidigare generationer ingått i seder och traditioner. 
Begravningen får mindre utrymme och att visa sig med sorgeband eller svarta kläder efter en 
anhörigs bortgång blir alltmer sällsynt. De döda sminkas för att se ut som att de sov. Man 
försöker skydda barn från ängslan och hängivelse åt sorgen när en förälder har eller kommer 
att dö. Man talar om döden i omskrivningar som att ”han har kilat vidare” eller ”han har 
äntligen fått frid”. Inte heller begravningsbyråer skyltar med dödens närvaro genom tydliga 
symboler och färgval. Döden förträngs mer och mer. ”Människan vill inte bli påmind om sin 
svaghet och ofrånkomliga död” (s. 30, Qvarnström, 1993). Människans död har blivit 
fruktansvärd, ensam och avhumaniserad (Kübler-Ross, 1987). 
 
Förskjutandet av döden från människors medvetna kan ha medfört att allt fler hamnar i 
krissituationer då en närstående dör. Det akuta läget förvärras ytterligare av att våra historiskt 
uppbyggda traditioner och ritualer försvinner och lämnar människorna i förvirring och 
okunskap (Qvarnström, 1993). Allt fler söker och behöver professionellt stöd för emotionella 
problem i anslutning till anhörigas död eller då man ställs inför tankar på en egen förestående 
död. Det finns ett ökat behov av att förstå och handskas med döden och döendets problematik. 
En dödsskräck blir allt mer utbredd (Kübler-Ross, 1987).  
 
Människan kan inte föreställa sig sin egen död eftersom det är omöjligt att ”leva sig in i” en 
icke-existens. Istället för att acceptera det i varje människa inneboende fröet till dess egen död 
(som Freud (1920) uttryckte i sitt utforskande av dödsdriften; ”målet med allt liv är döden” 
(s. 50)) uppfattar människan döden som något utifrån kommande, något som drabbar oss eller 
åstadkommes av någon eller något. Döden tillskrivs yttre egenskaper och tolkas som ett 
ondskefullt ingrepp. Vanligt förekommande är att döden uppfattas och föreställs i 
materialistisk eller personifierad form, t ex som ett benrangel eller en lieman. Detta leder 
också till människans iver att söka svaret på den brännande frågan om dödens orsak (Kübler-
Ross, 1987; Qvarnström, 1993).  
 
En annan effekt av att uppfatta döden som något ondskefullt utifrån kommande är att döden i 
sig blir en ond gärning eller en skrämmande händelse. En ondska som kräver sitt rättmätiga 
straff (Kübler-Ross, 1987). I vårt omedvetna flyter önskningar och gärningar ihop, en 
fruktansvärd tanke kan lika gärna vara verklighet. Små barn kan i ilska mot en förälder önska 
livet ur denne. Om föräldern sedan dör kommer barnet kunna känna skuld för detta och i sitt 
omedvetna kunna tro att det var på grund av dess önskan som föräldern dog (Cullberg, 1992; 
Freud, 1920; Kübler-Ross, 1987). På ett liknande sätt finns hos i princip varje individ som 
förlorar en närstående en känsla av att man själv bär skuld i dödsfallet. En man som under 
många år grälat med sin hustru kan vid hennes död känna sorg och ånger, men kommer också 
att frukta för sitt eget liv. En omedveten tro på vedergällningens lag förvärrar hans egen 
dödsskräck. Många människor kan när de förlorat en närstående lida starkt, ”slita sitt hår” 
eller vägra äta. Detta är då ofta ett tecken på självbestraffning för att undgå eller reducera 
straffet för att man bär ansvaret för den älskades död (Kübler-Ross, 1987).  
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Efter sin död önskar sig människan att hennes kropp skall behandlas med värdighet och 
respekt – den döda kroppen representerar den man en gång var. När man försöker föreställa 
sig sin egen kropp som död, är den så laddad med liv och personlighet att man tillskriver den 
egenskaper som endast är möjliga i livet. Väldigt få diskuterar frågor om åtgärder efter döden 
så som obduktion, donation av organ eller begravning med sina anhöriga. Frågan om 
obduktion kommer mest sällan på tal, när det har skett är det på ”förekommen anledning” – 
någon i familjen ska eller har obducerats. Inför tanken att bli skuren i eller styckad efter sin 
död är det många som känner olust, om man anser att man själv borde få ta ställning till 
sådana frågor medan man är i livet. Detta innebär att människan skall ha möjlighet att 
utsträcka sitt självbestämmande även till efter sin död (Sanner, 1992).  
 

Odödligheten 

Filosofiskt kan konstateras att en odödlighet endast kan finnas bortom tid och rum – därför 
kan odödlighet inte samexistera med vår tids livsbegrepp (Qvarnström, 1993). Människan 
fortsätter ändock sitt sökande efter meningen med existensen och efter svaret på dödlighetens 
gåta. På så sätt kan ett hopp om att vara odödlig livnäras (Igra, 1988). ”Människan kan inte 
leva utan en kontinuerlig övertygelse om att det finns en oförstörbar kraft inom henne” (s. 25, 
Qvarnström, 1993).  
 
Freud och en med honom samtida forskare, A. Weisman., försökte bevisa att varje levande 
organism är både dödlig och odödlig i och med att materian uppdelades i kropps- och 
fortplantningsceller. Kroppscellerna var underkastade den naturliga döden, men könscellerna 
var ”potentiellt odödliga i den meningen att de under vissa gynnsamma betingelser utvecklar 
sig till en ny individ, eller uttryckt på ett annat sätt, omger sig med en ny kropp” (s. 57, Freud, 
1920). Döden var sålunda endast en anpassning till de yttre levnadsförhållandena. På ett 
liknande sätt menar Igra (1988) att Guds straff till Adam och Eva – att göra dem dödliga – 
också gavs en motvikt i att de lovades avkomma.  
 
Det har skapats ”frysorganisationer” där människor har kunnat köpa sig ett utrymme i ett 
kylrum där man efter sin död kan få ligga och vänta på bättre tider. Tider då vetenskapen och 
tekniken har kommit så långt att det finns sätt att återuppliva och ge evigt liv till de döda. 
Kübler-Ross (1987) ser en fasansfull bild framträda; samhället kan bli så överbefolkat att det 
behövs särskilda kommittéer som avgör hur många och vem som får tinas upp.  
 
Om man föreställer sig att det inte finns någon död, att man kommer att leva för all framtid, 
förlorar förmodligen livet något av sin intensitet och betydelse. Den rikedom man kan 
uppleva genom att veta att man lever går förlorad. Det är i begränsningen av lyckan som man 
blir medveten om vad lycka är. Visste vi inte att vi en dag skall dö skulle livet tappa sitt värde 
(Yalom, 1980). För att människan skall kunna uppleva lycka måste hon också vara kapabel att 
uppleva lidande, och det finns inget som förknippas så starkt med lidande som döden 
(Qvarnström, 1993).  
 
Odödligheten kan också uppfattas som något okänt, obegripligt och skrämmande – som under 
oöverskådlig framtid kan drabba en, antingen man vill eller ej (Qvarnström, 1993).  
 

Människans skydd mot dödsångest 

Att vi har ”städat ut” döden från vardagen och därmed kan tillåta oss att tro att döden inte 
finns gör dock att den precis som andra bortträngda fenomen oanmält dyker upp med ångest 
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och andra symptom (Cullberg, 1992). Bara det faktum att leva som en vuxen individ, med 
ansvar och valmöjligheter, innebär att ställas inför den ensamhet som påminner om livets 
ändlighet, den slutliga separationen (Kübler-Ross, 1987; Yalom, 1980). 
 
Människor uttrycker olika typer av rädslor inför sin död; det som händer efter döden; 
anhörigas sorg och förlust; smärta och annat obehag i själva döendet; och att upphöra att vara. 
Det är den sista formen av rädsla som kan definieras som dödsångest, att förlora sig själv, att 
inte finnas till, att förintas eller att bli ”ingenting” (Yalom, 1980).  
 
Denna ”otänkbara ångest” och dess uppkomst beskrivs av Donald W Winnicott (2003). Då ett 
spädbarn under en längre tid lämnas ensamt (speciellt av modern, den primära 
vårdnadshavaren) kan det inte längre hålla kvar vid minnet av deras gemenskap. Barnets 
begynnande jagstruktur – som i hög grad byggs upp av positiva upplevelser med modern – 
hotas därmed att slås sönder och barnet upplever en förintelseångest. Oftast hinner modern 
tillbaka och kan lugna barnets ängslan, men när ångesten slagit till med full kraft kan barnet 
inte längre skyddas – skadan är redan skedd. Modern kan däremot ”bota” barnet och bygga 
upp dess jagstruktur igen genom att vid återkomsten skämma bort barnet. Då skapas en trygg 
symbol för återföreningen och barnet kan lära sig att hantera denna och framtida separationer.  
 
Genom livet hittar människan på en mängd olika försvarsstrategier för att skydda sig från att 
bli medveten om denna ångest att bli ”ingenting”. Som barn förnekas döden med hjälp av 
tröstande och allsmäktiga föräldrar eller genom övernaturliga och magiska föreställningar. Så 
småningom personifieras döden i monster och andra skrämmande figurer, vilkas förföljelse 
trots allt är mindre skrämmande än sanningen. Senare lär sig barnet att hitta andra sätt att 
försvaga dödsångesten. ”De oskadliggör döden genom att smäda den, utmanar den genom att 
vara dumdristiga, eller desarmerar den genom att, i tryggt sällskap med kompisar och 
försedda med varma, smöriga popcorn, våga lyssna på spökhistorier och titta på 
skräckfilmer.” (s. 15, Yalom, 2004). 
 
Liknande sätt att försvara sig mot döden finns även hos vuxna. Bemästra döden kan man göra 
genom att utsätta sig för faror där det finns en uppenbar risk att förlora sitt liv. Ett annat sätt, 
något egendomligare och mer radikalt, är att försöka kontrollera döden genom att ta den i sina 
egna händer. Genom att (i krig) angripa och förgöra andra får man utlopp för sin egen 
dödsfruktan (Kübler-Ross, 1987). Förintelseångesten som finns hos varje spädbarn och i den 
primitiva delen av den vuxnes psyke, kan också projiceras till andra och omgivningen, dock 
med risk för paranoia som följd (Bott Spillius, 2003). Kanske är detta en av förklaringarna till 
varför döden av vissa betraktas som något hotfullt och utifrån kommande.  
 
 
Skillnaden mellan rädsla och ångest vittnar om något väsentligt i våra försvar. Ångest kan 
definieras som något obeskrivbart och ofattbart som inte kan placeras någonstans därför att 
det i grund och botten helt befinner sig inuti individen. Det går inte att gömma sig från eller 
försvara sig mot något som ligger inom en. Rädsla är däremot något som relaterar till ett 
specifikt objekt, som i allmänhet ligger utanför en själv. Vi upplever rädsla i mötet med något 
skrämmande, något som hotar oss. Försvarsstrategierna hjälper oss att skydda oss mot både 
den ogripbara ångesten och den hjälplöshet som ångesten medför. Lösningen ligger sålunda i 
att omvandla ångesten till en rädsla – som därmed, även om det är svårt, kan bemötas och 
hanteras. För att göra sin dödsångest till en rädsla måste man alltså attribuera den till något 
specifikt, som man sen kan undvika, gadda sig samman mot eller skapa magiska ritualer för 
att besvärja eller förgöra. Livshotande händelser eller situationer som väcker tanken på den 
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egna döden kan dock slå hål på försvaren så att dödsångesten når en medveten nivå. Skadan 
repareras dock snabbt och ångesten blir återigen förpassad till och förseglad i det omedvetna. 
(Yalom, 1980).  
 
Även om dödsångesten kan ta sig ett oändligt antal uttryck och former är kanske det allra 
vanligaste sättet att uppfatta sig som speciell, man är inte dödlig som alla andra. Man kan t ex 
läsa i dödsannonser och höra om dödsfall i nyhetsrapporteringen och tänka att ”Det var inte 
jag, det var en annan, det drabbar inte mig” (Kübler-Ross, 1987; Yalom, 1980). Att 
misslyckas med något, eller upptäcka att man kan få problem och sjukdomar precis som alla 
andra människor, kan dock göra att känslan av att vara speciell går om intet (Yalom, 1980). 
 
Ett annat, nästan lika vanligt försvar, är att sätta sin tilltro till en omnipotent räddare. Då kan 
man leva sitt liv i trygg förvissning om att denne räddare ständigt övervakar en – skulle man 
vara nära att förloras kommer ens räddare genast sätta in all kraft. Denna frälsare påminner 
starkt om förälderns roll under spädbarnstiden, men har i vuxen ålder omformats till en högre 
makt, en stor ledare eller en övernaturlig kraft. Detta försvar har dock lättare att rämna än det 
att uppfatta sig som speciell, det visar sig allt som oftast att ens tilltrodda inte är så allsmäktig 
som man föreställt sig. Dessutom är detta försvar begränsande för individen, eftersom det 
medför ett hinder för att utveckla och tro på sin egen potential fullt ut (Yalom, 1980).  
 
Ett annat vanligt försvar är att ”frysa tiden”; genom att inte växa upp och ta ansvar för sig 
själv, inte sträva framåt, aldrig slutföra uppgifter och bli klar med sysslor, eller att inte 
använda upp sin tid, kan man leva i en oändlig nutid. Döden hotar i framtiden och om man 
inte kommer dit kommer man heller inte att dö. På ett liknande sätt försöker man se till att bli 
ihågkommen – då finns man för alltid i evigheten (Crafoord, 2004; Yalom, 1980). Även om 
alla dessa olika försvarsstrategier bakbinder, hindrar och skapar problem för oss har de det 
gemensamt att de skyddar oss från öppen och skräckinjagande ångest.  
 

Döendets psykologi 

Den egna kroppen är det som från början av livet fungerar som fundament för 
jagutvecklingen. Att förlora sin kropp, eller tanken på en sådan förlust, är en svår påfrestning 
för jagupplevelsen. Identiteten kan kännas gå förlorad i den ofta kaotiska upplevelsen av 
känslor och tankar inför den förestående döden. Den efter hand minskande fysiska och 
psykiska kraften innebär också en förlust av självkontroll, man blir mer beroende av andra. 
Livsinnehållet, allt det som man tyckt om att göra, kommer oåterkalleligen inte kunna göras 
mer. Gamla människor kan dock känna att de är mätta på livet, eller har uppnått en gräns för 
hur mycket de upplever sig orka med. Att förlora sina medmänniskor i och med att man själv 
skall dö, innebär en stark sorgupplevelse som kan helt jämställas med ens närståendes 
sorgereaktioner. Det är heller inte ovanligt att den svårt sjuke eller döende har skuld- eller 
skamkänslor, han uppfattar sig vara till besvär, eller märker att han väcker plågsamma känslor 
hos dem han möter. Kanske är den värsta upplevelsen ensamheten, att inte kunna dela sin 
situation med någon; i döden är man ensam (Qvarnström, 1993).  
 
Den döende har psykologiska försvarsmekanismer för att kunna hantera det hot mot den 
psykiska stabiliteten som informationen att man står inför döden utgör. Det är en 
bemästringsstrategi som tar mycket av individens mentala energi i anspråk (Qvarnström, 
1993; Yalom, 1980). Ett sammanbrott av dessa psykiska försvar skulle leda till en psykisk 
”upplösning” och därmed ett upplevelsemässigt hot om förintelse. Den döende använder olika 
typer av försvar för att anpassa sig till denna nya och ovana situation. Den döende kan fly 
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eller göra reträtt från hotet och bli regressiv och beroende. Den döende kan till viss del vara 
medveten om sitt tillstånd, men skyddar sig genom att inte ta till sig det otäcka i situationen 
eller genom att hålla borta delar av verkligheten. Även projektion av sin oönskade situation, 
sina tankar och känslor till andra personer gör att psyket avlastas när det otäcka förflyttats till 
en mindre hotande plats (Qvarnström, 1993).  
 
En annan typ av försvar kännetecknas av försök att bemästra hotet. Den döende kan 
stridslystet gå verkligheten till mötes och därmed agera kontrafobiskt, rebelliskt protestera 
mot sin situation. Andra försvar innebär att verkligheten ”modifieras” så att den blir mer 
acceptabel. Dessa försvar åtföljs dock ofta av intellektualisering och isolering, där den 
döendes känsloliv kan separeras från tankevärlden. Det är inte ovanligt att den döende skaffar 
sig mycket kunskap om sin sjukdom för att på så sätt handskas med och kontrollera den 
(Qvarnström, 1993).  
 
Huruvida dessa försvarsmekanismer är användbara och till nytta, eller är omöjliga att använda 
och rent av skadliga, beror dels på försvarets styrka och flexibilitet, dels på den döendes 
tillstånd. Alla adaptiva försvar förutsätter en viss medvetenhet om den egna belägenheten och 
en realistisk anpassning till rollen som sjuk. Skadliga blir strategierna när den sjuke inte 
uppsöker den hjälp som behövs och när försvaren kräver för mycket energi för att 
upprätthållas. Då försvagas hans motstånd mot sjukdomen, och hotet om förintelse och 
psykisk upplösning blir åter en realitet (Qvarnström, 1993). 
 

Att leva nära och medveten om döden 

”Varför alls beblanda sig med döden?” frågar sig Irvin Yalom (1980), och ger metaforen 
”don’t scratch where it doesn´t itch” (s. 29). Vore det inte bättre att lämna döden därhän till de 
döende? Han finner dock svaret för självklart: Nej! Vår attityd till döden påverkar hur vi lever 
våra liv, den influerar våra upplevelser och vårt beteende. Han tillägger också att döden hela 
tiden ”kliar”! Trots att den faktiska, fysiska döden förgör människan kan tanken på döden 
”rädda” henne. Man lär känna sig själv genom att möta döden (Yalom, 1980). Att tänka på 
döden, framförallt sin egen, berikar livet – det gör det inte mindre värt eller ”läskigare” att 
leva, utan tvärt om. Det är nyttigt att ha ett naturligt förhållande till sin egen död (Kübler-
Ross, 1987). 
 
Yalom (1980) refererar till Martin Heidegger som 1926 utforskade på vilket sätt en 
medvetenhet om döden kan berika människans liv. Heidegger fann två existensnivåer, där den 
första präglas av ”glömska av varat”. Man lever i en värld där saker runt omkring en händer, 
man låter sig uppslukas av livets skeenden, livet är något som finns ”där ute”. Ens enda 
huvudbry rör sakers beskaffenhet, hur de är eller borde vara.  
 
I den andra, högre existensnivån, är man medveten om sitt varande. Man funderar inte på hur 
saker i världen är, utan på att eller om de är. Man är medveten om både hur skört livet är och 
det ansvar man själv har för sitt (och andras) varande. Därför är det bara i denna existensnivå 
som man har möjlighet att själv påverka och förstå den makt man har över förändringar i sitt 
eget liv. Den första existensnivån är det grundläggande, ordinarie tillståndet. Det krävs en 
puff i rätt riktning för att kunna nå den högre nivån. Denna puff, menar Heidegger, är döden. 
Inte så pass att vi faktiskt dör, utan i den formen att vi får en genuin insikt om vår dödlighet 
(Yalom, 1980).  
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Idén eller medvetenheten om dödligheten fungerar som en katalysator som kastar in oss i en 
mer autentisk livsstil och den förstärker vår njutning av att leva (Yalom, 1980). Vi har av 
denna anledning något viktigt att lära oss av de som är döende eller har haft nära-döden-
upplevelser (Kübler-Ross, 1987; Qvarnström, 1993; Yalom, 1980). Den som erfarit och lärt 
sig att hans liv är ändligt kommer utvecklas och växa som person. Han kan helt och fullt 
hänge sig i relationer med andra och vara mer empatisk och äkta. Han upptäcker och blir 
medveten om sin omgivning och kan värdesätta och njuta av den. Han kan hitta en 
sysselsättning eller uppgift som skapar mening i livet. Han kan bli mer entusiastisk och 
omvärdera eller återupprätta sina prioriteringar i livet. Likaså kan han sluta irritera sig på 
småsaker, han lägger inte längre märke till dem eller finner dem irrelevanta (Yalom, 1980). 
 
Andra effekter av att vara medveten om sin dödlighet kan vara att man upplever sig fri att 
välja vad man vill göra med sitt liv. Att känna att man lever här-och-nu, istället för att skjuta 
upp livet till en osäker framtid. Konfrontationen med dödsskräcken kan också komma att göra 
att man blir mindre rädd, både i interpersonella relationer och för specifika farhågor (Yalom, 
1980). Har man bara möjlighet – dvs. tid – att hinna reagera och smälta beskedet om att man 
är döende kan man uppnå en ”gyllene period” i livet (Kübler-Ross, 1987; Yalom, 1980). Den 
stora förlusten med att förneka döden är att en avsevärd andel av livets energi går åt till just 
förnekandet och att hålla döden på avstånd (Yalom, 1980).  
 

Att möta döden i sitt dagliga arbete 

I mötet med människor som befinner sig i en kris eller en dödshotande situation väcks ens 
egen ångest inför risken att drabbas av katastrof. Med den identifikation, inlevelse och empati 
man känner för den drabbade följer våra egna känslor av utsatthet och sårbarhet (Cullberg, 
1992; Speck, 2003).  
 
Att arbeta med döden kan för individen upprätthålla bilden av att döden är något som endast 
drabbar andra. Situationer i arbetet konfronterar en dock ständigt med att man själv och ens 
närstående oundvikligen kommer att dö, vilket gör att detta skydd rämnar. Att arbeta nära 
döden erbjuder därmed inte ett skydd mot medvetenhet om dödens realitet även i ens eget liv 
(Speck, 2003). 
 
Varje kris man möter i livet kommer att påminna en om det egna döendet. Bearbetar man 
dessa kriser kan man stärkt av erfarenheten lättare möta nya motgångar i livet. Därför står den 
som genomgått och bearbetat kriser tidigare i livet inte lika främmande för döden som den 
som levt skyddad mot livets motgångar (Cullberg, 1992). På samma sätt kan man kanske 
resonera om dem som arbetar nära människors död. Genom att konfronteras med andra 
människors döende kan man kanske lättare hantera sin egen framtida död. 
 
Det är nödvändigt att noga granska sina egna reaktioner och tankar när man arbetar med 
döende, uppmanar Kübler-Ross (1987), både för patientens och sitt eget väl och ve. Det som 
patienten råkat ut för kanske påminner om något i ens egen livssituation, och då kan det vara 
svårt att skilja mellan sina egna och patientens känslor och behov. Likaså kan det behov man 
har av att värna och ta hand om patienten vara en omedveten önskan om att själv inte bli 
avvisad utan omhändertagen den dagen man själv står inför sitt öde (Cullberg, 1992; Kübler-
Ross, 1987; Speck, 2003). 
 
Den döendes eller sjukes isolering från vårdpersonalen och det som sker runt om honom kan, 
som tidigare nämnts, handla om vårdpersonalens egen rädsla för döden. En döende patient 
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upplever sig ofta få lägre status än andra patientgrupper, en känsla av att vara 
”andrahandsmänniska” uppstår. En orsak till denna isolering kan vara att vårdpersonal ofta är 
ovan att kunna besvara frågor där det inte finns några exakta svar, eller där det 
överhuvudtaget inte finns några svar. Detta kan leda till att vårdpersonalen drar sig undan, 
inte minst för att skydda sig från den inre förvirring som uppstår i påfrestningen att ställas 
inför döden, såväl andras som sin egen (Kübler-Ross, 1987; Qvarnström, 1993).  
 
Den tradition som har funnits inom vården att träna personalen i att inte bli emotionellt och 
personligt engagerad kan ha medfört ytterligare bidrag till patienters isolering. Den döende 
kan dock ha ett behov av att uppleva ett personligt engagemang, och av att få uttrycka och 
dela sina tankar och känslor. Utifrån forskning om de behov döende har av vård, har 
arbetsgruppen IWG (”The International Work Group on Death, Dying and Bereavement”) 
utvecklat ett antal vårdprinciper. En av dessa vårdprinciper innebär att ”Ett djupgående 
engagemang utan förlust av objektivitet bör tillåtas och uppmuntras i vetskap om att detta kan 
innebära speciella risker för vårdgivaren” (s. 169, Qvarnström, 1993). Detta innebär att det är 
självklart för vårdgivaren att gråta om det känns naturligt i samröret med den döende, men att 
så fort som möjligt återta sin objektiva attityd för att inte belasta den sjuke med sina egna 
känslor. Likaså innebär det ett skydd för att inte drabbas av överansträngning och stress med 
fysiska och mentala konsekvenser. Det anses också viktigt att handledning och organiserat 
stöd finns för personalen. Dessutom är ett engagemang från personalen i varandras 
hälsotillstånd en viktig skyddsfaktor. Genom samtal kan vårdpersonalen dela upplevelser som 
arbetet med döende medför och därigenom få psykiskt stöd av dem som varit med om samma 
sak (Qvarnström, 1993).  
 
De behov som döende och sjuka har av att få stöd påverkar vårdpersonalens arbetssituation. 
Likaså kan de påverkas av patientens olika ageranden, t ex i form av projektioner och 
vredesreaktioner. Personalen kan identifiera sig med eller så starkt påverkas av patientens 
projektioner att de inte längre kan fungera adekvat eller uppfatta sitt arbete som värdefullt och 
givande. Det kan vara svårt att skydda sig mot detta då både projektionerna och 
identifikationen med dem ofta sker på omedveten nivå. Även de reaktioner från patienter som 
handlar om ilska och avund kan vara påfrestande i arbetssituationen, avund kan förstås som 
en omedveten önskan att förgöra det man inte själv kan få (Bott Spillius, 2003; Feldman, 
2003; Högberg, 2002). 
 
I organisationer där huvuduppgiften ligger nära människors döende och död, utvecklas 
strategier – både medvetna och omedvetna – för att inte medarbetarna skall drabbas 
emotionellt. Ett inte alltför ovanligt organisatoriskt försvar är att arbetsgrupper, för att kunna 
betrakta sig själva som kompetenta och sin uppgift som värdefull, förlägger negativa känslor 
utanför sig själv, t ex på ledningen, andra arbetsgrupper eller anhöriga. Detta kan göra att 
arbetsgruppen uppfattar ledningen som krävande, oförstående eller t.o.m. bestraffande eller 
uppfattar anhöriga som kritiska och missnöjda (vilket i och för sig kan vara realiteter) 
(Mawson, 2003; Speck, 2003). 
 
Sorg över döden och känslor av att ha misslyckats med att rädda ett liv kan prägla 
organisationer som arbetar med vård av människor, särskilt då det är barn som dött. Sorg över 
de döda kan förläggas till olika delorganisationer eller till specifika individer, istället för att ta 
till sig att sorgen drabbar alla och därmed kunna bearbeta den (Speck, 2003). 
 
I sitt arbete med en sjuksköterskeorganisation beskriver Isabel Menzies-Lyth (1984) hur 
arbetet med patienter väckte olika försvar inom organisationen. Grunden för hennes arbete var 
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att utforska den höga personalomsättning som, framförallt på grund av avhopp, drabbade 
organisationen hårt. Dessa organisatoriska försvar var uppkomna för att skydda den enskilda 
medarbetaren från att uppleva ångest, skuld, tvivel och osäkerhet. Organisationen utnyttjades i 
kampen mot ångesten som mötet med patienterna gav upphov till. För att minimera denna 
ångest utvecklades ett komplext system för att hindra sjuksköterskorna från att komma nära 
patienterna. Det kunde t ex handla om att kalla patienterna för det avdelnings- och 
sängnummer de hade istället för deras namn och att ständigt rotera arbetsuppgifter och ofta 
byta avdelning. Dessutom hade det skapats en otydlig ansvarsfördelning som medförde att 
beslutsfattandet fritt flöt omkring i organisationen – med följden att ingen kunde ställas till 
svars för någonting. Kraftiga kollektiva projektioner av oacceptabla egenskaper blev ett sätt 
att kunna hantera sina egna mindre önskvärda känslor. Detta ledde till stor vantrivsel bland 
sjuksköterskorna då de dels drabbades av de socialt strukturerade försvaren och dels inte fick 
möjlighet att utvecklas (Menzies-Lyth, 1984). Författaren drog slutsatsen att organisationer 
vars arbetsuppgifter utsätter medarbetarna för starka krafter behöver kollektiva försvar. Dock 
är det avgörande – precis som hos enskilda individer – hur flexibla och utvecklade försvaren 
är. För att kunna utvecklas i sitt arbete och uthärda det, behövs utrymme att bearbeta det man 
möter.  
 
Att arbeta med människan efter att döden har inträffat kan påverkas av föreställningar om 
efterlevandes känslor inför behandlingen av den döde. Denna påverkan kan förstås både 
utifrån anhörigas faktiska motvilja och utifrån de yrkesverksammas avoghet att ta upp ämnet 
med de efterlevande. I en statlig utredning av Margareta Sanner (1992) redovisades 
psykologiska aspekter på obduktionsverksamhet i början av yrkeskarriären. Reaktioner hos 
dem som för första gången hade deltagit i en obduktion kretsade kring önskemål om att de 
skulle ha varit mer förberedda – trots att de före obduktionen ansåg sig vara väl förberedda. 
Många upplevde fysiska symptom som illamående, yrsel, aptitlöshet och sömnsvårigheter, 
men det hade också varit psykiskt omtumlande då det väckt existentiella funderingar. 
Möjligheten till handledda samtal och reflektion med kollegor – både före och efter första 
obduktionstillfället – ansågs vara en värdefull bristvara. Flera hade dock samtalat med vänner 
och familj för att kunna hantera svåra upplevelser. Möjligheten till reflektion specifikt om 
obduktion och om döden i allmänhet förändrade upplevelsen av obduktionen. De som ej haft 
möjlighet till sådana samtal upplevde i högre grad obduktionen som en olustig och otäck 
upplevelse. Studiens slutsats var att det under utbildningen var viktigt att ge möjlighet till 
organiserade samtal. Framförallt i samband med förstagångsobduktionen, då det antogs att 
den första upplevelsen i sitt slag antas få en symbolisk innebörd för kommande liknande 
upplevelser.  
 
Arbetsplatsen kan på olika sätt bidra till att göra närheten till döden till en ”vinst”, och 
framförallt ge personalen möjlighet att bearbeta det man upplevt för att det inte skall vara till 
skada för individens välmående. Detta kan skapas både genom en miljö där man kan tala 
relativt öppet med sina kollegor, genom tillgång till handledning och genom en tydlig 
ansvarsfördelning. Då skapas bättre förutsättningar för att personalen skall trivas i sitt arbete 
samt att patienter och anhöriga blir nöjda med hur de bemöts (Mawson, 2003; Menzies-Lyth, 
1984; Speck, 2003).  
 
I ljuset av samhällets förnekande av döden, förflyttningen av människors död till den 
professionella sfären, människors behov av att skydda sig från medvetandet om sin egen 
dödlighet och de vinster man kan nå genom att leva nära döden, väcks en viktig fråga: Hur 
blir det för dem som genom sitt arbete i så hög utsträckning konfronteras med människors 
döende och död? 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att belysa aspekter av döden med utgångspunkt från erfarenheter, 
som personer vilka yrkesmässigt konfronteras med död och döende har. 
 

- Vilka situationer i arbetet uppfattas aktivera egna starka känslor? 

- Vilka förhållningssätt finns inför det dagliga yrkesmässiga mötet med död och 
döende? 

- Vilken inverkan har yrkesmässig kontakt med döden på tankar om och förhållningssätt 
till anhörigas och egen död? 

 
 
 

Metod 

Studiens deskriptiva syfte och explorativa ansats utgjorde grunden för valet av en kvalitativ 
metod (Alvesson & Sköldberg, 1994; Langemar, 2005), eftersom dess fokus och tyngdpunkt 
var att utforska och fördjupa förståelsen för ett fenomen.  
 

Deltagare 

Urvalet gjordes framförallt utifrån kvalitativ representativitet (Langemar, 2005). Förfrågan 
angående deltagande riktades till kvalitativt olika kategorier av yrkesföreträdare, vars 
arbetsuppgifter bestod i att vårda döende människor och möta anhöriga, alternativt att arbeta 
med den döde och därvid ha kontakt med anhöriga. Urvalet skedde i nästa led efter 
tillgänglighetsprincipen (Langemar, 2005); dels via personliga kontakter och dels utifrån 
kontaktuppgifter tillgängliga på Internet. Samtliga kontaktade personer tackade ja till att ingå 
i studien, utom en person som på grund av tidsbrist i stället förmedlade kontakt med en 
kollega på samma arbetsplats. 
 
De sju deltagarnas yrken var präst, begravningsentreprenör, neonatalläkare och patolog samt 
sjuksköterska, kurator och präst på hospice. Deras för studien aktuella yrkeserfarenhet 
varierade mellan 9 och 40 år, med ett medel på 22 år. Åldern varierade mellan 32 och 64 år. 
Medelåldern var 51 år och medianåldern var 55 år. Fem av deltagarna var män och två var 
kvinnor.  
 

Datainsamling 

Som datainsamlingsmetod valdes semistrukturerade intervjuer (Kvale, 1997). En 
intervjuguide som konstruerats utifrån frågeställningarna var den bärande strukturen genom 
samtliga intervjuer (Bilaga 1). Guiden bestod av ett antal frågor med möjliga underfrågor. 
Frågorna berörde följande områden; yrke och organisation, reaktioner på döden i yrket, 
berörande eller ångestväckande situationer, privata erfarenheter av döden, förhållningssätt till 
egen och andras död jämte livet, samt öppenhet och medvetenhet om döden. Intervjuerna 
inleddes och avslutades med frågor om tankar eller reflektioner som väckts inför respektive 
under intervjun.  
 
En pilotintervju genomfördes för att undersöka hur intervjuguiden fungerade (Kvale, 1997). 
Respondenten var en personligt bekant läkare och intervjun genomfördes per telefon. Efter 
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pilotintervjun omstrukturerades och omarbetades intervjuguiden något. Den huvudsakliga 
vägledningen för utformningen av intervjuguiden var att frågorna skulle upplevas som att de 
var trådar i en och samma väv för att så småningom kunna flätas ihop och bilda ett begripligt 
mönster (Alvesson & Sköldberg, 1994; Kvale, 1997).  
 
Deltagarna kontaktades med ett personligt ställt brev som sändes till deras respektive 
arbetsplatser (Bilaga 2). Cirka en vecka senare togs kontakt per telefon med varje respondent 
varvid de tillfrågades om vilja och möjlighet att delta, samt tid och plats för intervjun 
bokades. Samtliga intervjuer genomfördes i avskilda rum på respondenternas arbetsplatser 
och spelades in på ljudband. Intervjuerna gjordes under två veckor i mars 2006.  
 
Varje intervju inleddes med en kortfattad information om studien och dess syfte, om att deras 
deltagande var konfidentiellt samt om att de när som helst hade möjlighet att avbryta 
intervjun. Respondenterna ombads också att tala så fritt som möjligt utifrån ämnet och 
frågorna. Efter intervjuerna underströks möjligheten att ta kontakt med 
författaren/intervjuaren för frågor, funderingar eller andra tankar. Varje intervju tog mellan 45 
och 60 minuter, med ett medel på 54 min. 
 
Under intervjuerna ombads respondenterna att före publicering läsa och kommentera 
resultatdelen för att kunna verifiera att de kände igen sig i det beskrivna (Alvesson & 
Sköldberg, 1994; Kvale, 1997). Efter att resultatdelen färdigställts fick samtliga respondenter 
ett utkast. Inte någon framförde synpunkter på resultaten, utan det generella svaret var att man 
kände igen sig i de delar som rörde ens egen typ av arbete.  
 

Analys 

Intervjuerna transkriberades ordagrant, och materialet lästes sedan igenom i sin helhet för att 
få en god överblick. Härefter lästes materialet igenom en gång per frågeställning och 
relevanta utdrag ur texten markerades. Vissa utdrag visade sig vara informationsbärande för 
flera frågeställningar. Utdragen sammanfördes i nästa led till tre separata datafiler, en per 
frågeställning. Det material som inte togs med handlade om tidigare yrken, beskrivningar av 
de nuvarande arbetsuppgifterna, samt några få funderingar kring arbetet som ej var relevanta 
för syftet med denna uppsats.  
 
Varje datafil bearbetades sedan var och en för sig enligt följande: Varje enskilt textutdrag 
”rubricerades” med en kort sammanfattning om vad stycket innehöll. Textutdragen sorterades 
därefter utifrån innebörd. Olika teman, som alla bestod av ett antal textutdrag med 
rubriceringar, utkristalliserades. Några textutdrag fördes in under flera olika teman. Temana 
sorterades sedan i sin tur efter innehåll, för att i nästa skede inordnas under mer övergripande 
teman. Utifrån de övergripande teman som framkommit växte den text som återfinns i 
resultatdelen fram för respektive frågeställning (Alvesson & Sköldberg, 1994; Langemar, 
2005). Strävan var att få en innehållsmässigt sammanhängande struktur där så lite som möjligt 
överlappade (Kvale, 1997).  
 
Samtliga intervjuer ligger till grund för de resultat som redovisas, men respondenterna har 
utifrån sina specifika upplevelser eller arbetsförutsättningar representerats i olika hög 
utsträckning under olika teman. I syfte att värna om konfidentialitet har specifikt yrke för 
respektive respondent ej angetts i text eller citat. I de fall där materialet skiljde sig markant 
mellan yrkeskategorier har fokus lagts på arbetsuppgiftens huvudsyfte snarare än det specifika 
yrket, t ex huruvida man arbetar med döende, anhöriga eller redan döda människor.  
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De citat som använts har redigerats så att endast de för temat meningsbärande delarna har 
tagits med. Tankepauser eller då respondenten ”avbrutit sig själv” har markerats med … och 
borttagen text har markerats med /…/. Där respondenterna förställt sin röst eller citerat någon 
annan har detta markerats med citattecken. Respondenternas talspråk återges i citaten i en till 
skriftspråk redigerad form, för att de skall vara så lättläsliga och förståeliga som möjligt. Visst 
talspråk har dock behållits för att levandegöra texten (Kvale, 1997).  
 
 
 

Resultat 

Resultatredovisningen är strukturerad utifrån studiens tre frågeställningar: (1) Situationer i 
arbetet som aktiverar egna starka känslor, (2) Förhållningssätt i det dagliga yrkesmässiga 
mötet med död och döende och (3) Yrkets inverkan på tankar om egen och anhörigas död. 
Under varje frågeställning redovisas ett antal teman som i sin tur utgörs av ett antal huvud- 
och underteman vilka vuxit fram under analysen av materialet. 
 

Situationer i arbetet som aktiverar egna starka känslor 

Denna frågeställning består av fyra huvudteman med ett antal underteman vardera. I det första 
temat redogörs för (1) möten med döden som berör, vilket i stor utsträckning var situationer 
där man kunde identifiera sig. Även (2) erfarenheter som berörde temat från människa till lik 
aktiverade starka känslor och väckte tankar på att livet är kort och skört. (3) Skuld i mötet med 
döende patienter kunde uppstå, oftast när man hade ett stort ansvar för patienten. Att (4) 
relationer berör starkt medförde både att man hade svårare att hålla distans till arbetet och att 
man upplevde situationer som kunde vara lugnande för ens egen framtida bortgång. 
 

Möten med döden som berör 

Inledningsvis kan konstateras att respondenterna hade erfarenhet av att döden nästan alltid 
upplevs oväntad för dem som berördes – när den än kom och även om man visste att den snart 
skulle komma.  
 

Jag tror att vi människor är så, att det här med döden… även om vi vet att mamma eller 
pappa ska gå bort och de kanske är krassliga och det är nära, så förtränger man det. Det 
blir lika chockartat när det väl kommer. 

 

Tänk om det varit jag 

Överlag upplevdes arbetssituationer som väckte känslan ”det kunde lika gärna vara jag” 
starkt. Det rörde sig om situationer där man kunde känna igen sig eller identifiera sig med den 
döende eller döda men också med anhöriga. 
 

/…/ när jag blev indragen på ett sånt sätt att jag kunde tänka att det kan lika gärna vara 
jag, att livet är ganska nyckfullt och jag kände verkligen att hans sorg och situation lika 
gärna skulle kunna gälla mig, att jag blev liksom ockuperad på nåt sätt /…/ och hans sorg 
var så stark… jag känner fortfarande att det… jag kunde inte hålla tillbaka tårarna och jag 
kände att jag drogs in i hans sorg… 

 
Situationer och patienters eller anhörigas livsberättelser som väckte minnen ur ens eget liv, 
kanske speciellt minnen om egna anhörigas dödsfall, berörde djupt. 
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En sån situation som jag ofta blir starkt berörd av, och det är mot bakgrund av att jag 
tidigare var gift med en kvinna som nu är död, det är just det här… gamla änklingar 
som…/…/ Och så försvinner hon /…/ … usch… jag vet ju… jag känner igen mig i den 
här känslan av att bli lämnad på det här sättet, av någon som stått en så otroligt nära, att 
det är... Det gör att jag blir starkt berörd. 

 
Arbetade man med kroppen efter den döde och fann en liknande situation som ens egen i den 
bortgångnes historia var det de egna tankarna mer än det reella dödsfallet som berörde. 
 

Nog finns det väl där att man tänker på saker, där man kan sätta in sig själv i situationen, 
när det man arbetar med är en liknande situation, men då tror jag att det mera är det man 
lägger in i historien, när det är dags för obduktion är det ju redan kört. 

 

Tidig eller onaturlig död 

Flertalet menade att möten med för tidig död aktualiserade tankar och känslor omkring ens 
egen ålder och tid kvar i livet. 
 

Man kan ju aldrig komma ifrån att när en människa dör i 50-60årsåldern är det en annan 
sak än när en människa dör i 80-90årsåldern 

 
Om den döde eller döende hade hemmavarande barn eller ungdomar väcktes intensiva 
känslor, speciellt hos dem som själva hade barn. Överlag upplevdes det svårt att ställas inför 
barns och ungdomars död. De överlevande föräldrarnas situation berörde starkt; hur 
föräldrarna själva hanterade situationen och hur man yrkesmässigt skulle bemöta dem.  
 

Sen är det olika med barn och vuxna, barn ska inte dö, även om man rent medicinskt kan 
säga att det här är chanslöst, så ska de inte göra det, det griper alla mycket djupare, den 
professionella barriären man kan sätta upp brister även för den som är van. 

 
Många vittnade om att det var lättare att professionellt möta den naturliga döden än att möta 
onaturlig död. Det var värre när någon plötsligt rycks undan i bråd och tragisk död, eller då 
någon tagit livet av sig. Även efterlevandes reaktioner då någon dött plötsligt och oväntat var 
svårare att möta. 
 

Från människa till lik 

Möte med den döda kroppen 

Att möta döden i form av att se en död människa var något som flera av respondenterna talade 
om. Även flera av dem som inte dagligen arbetade med döda kroppar hade konfronterats med 
detta under bl.a. utbildningen, t ex i form av deltagande i obduktioner. En svår upplevelse var 
lukten av lik. Det kunde bli chockartat att se hur snabbt en människa kan förändras, från att ha 
god färg i ansikte till att bli stel, kall och blek – eller till och med svart på grund av 
förruttnelse. Även stanken av formalin gjorde sig gällande som något obehagligt, i de fall då 
kroppen var balsamerad. 
 
Möten med döda människors kroppar i ett arbete där man snarare mötte döende patienter och 
efterlevande kunde väcka starka obehagskänslor. Den döende patienten behandlas med 
värdighet och när den värdigheten plötsligt rycktes undan då patienten var död blev 
upplevelsen av döden annorlunda. 
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…när jag träffade balsameraren nere i kylrummet, det var en sån där skräckupplevelse 
/…/ Det såg bara väldigt väldigt grisigt ut. Ovärdigt... Och det var någonting som man vet 
att det kanske går till så men man vill inte se det. Oh, det var oerhört otäckt. Och det 
grubblade jag faktiskt på, det kände jag när jag kom hem att det här kommer jag nog få 
mardrömmar om, så jag pratade och pratade och pratade med alla jag kom över, men det 
tog en stund att släppa det. 

 

Livet är kort och skört 

En obduktion under utbildningstiden förstärkte upplevelsen av hur skört livet är. 
 

…just att man dissekerar alla inre organ, man skär upp hjärnan på en diskbänk i en massa 
skivor och så, då blir det ofrånkomligt att en människa rent fysiskt är så sårbar och hur 
skört och kort livet är/.../ men där blev det så jättefysiskt… 

 
Många talade om just denna upplevelse, en insikt om att livet är kort, eller att man har kort tid 
kvar att leva när man upptäckte att jämnåriga vänner eller patienter drabbas av döden. Även 
att föräldragenerationen började tunnas ut påminde om att ens egen tid kvar i livet var osäker. 
Mötet med döden i arbetet medförde tankar om att alla relationer kommer ta slut förr eller 
senare, att allt är tidsbegränsat och att ”det kan vara dags när som helst”, oavsett vilken ålder 
man befann sig i. Denna känsla av livets ändlighet gjorde att man upplevde att tiden rann iväg 
om man inte gjorde saker idag, det kanske aldrig blir av annars.  
 
Medvetenhet om hur lätt man själv kan dö var något som blev uppenbart genom de 
erfarenheter och kunskaper man förvärvat i yrket. Det kunde handla om en oro att upptäcka 
att man bar på en dold sjukdom som kunde vara dödlig eller att man började ana oråd när man 
upptäckte att något i ens egen kropp verkade vara i olag. Det var lätt att drabbas av 
hypokondriattacker där man trodde att man hade ett antal dödliga sjukdomar.  
 

Döden: smärta och förgänglighet 

En rädsla som framträdde var just att inte längre finnas kvar, att inte kunna återse dem som 
har dött eller att själv inte längre få vara med och att inte längre kunna ta hand om dem som 
behöver en.  
 

Men döden är så definitiv, i alla andra avsked finns ju ändå möjligheten att ses igen, det 
är inte så med döden utan då är det ju borta. 

 
Att det dessutom försvinner med en i graven, allt man gjort i livet, kunde vara svårt att tackla.  
 

Jag tänker på att mycket försvinner med en människa i döden, allt de tar med sig i 
kunskaper, erfarenheter, minnen, det tänker jag ofta på. Ett helt liv bara…/…/ Efter 
begravningen går man och fikar och så står kistan där med 80 år av liv. /…/ så är det livet 
avslutat bara, det är inget mer, ett helt liv, 80-90 år av minnen, kunskap, allting bara… 
poff! /…/ på bara en kort sekund så är det avslutat. 

 
Flera av respondenterna uttryckte en bävan inför själva döendet, fysisk smärta eller lidande 
som kunde vara förknippat med döden. Rädslor i form av att bli ”en grönsak”, att inte kunna 
uttrycka sin egen vilja, eller att ha ont. Men också den psykiska smärtan kunde vara svår att 
möta, det kunde vara tungt att se patienter dö i ångest, och förstå att de inte ville dö. Just 
lidandet och det kaos som kunde uppstå kring själva dödsögonblicket när någon dött i ångest 
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kunde vara svåra att hantera. Även att ta avsked från dem man älskat och som betytt mycket i 
livet förknippades med smärtsamma upplevelser kring döendet.  
 

Det som är svårt är att se, i patientens ögon att det lyser ångest, ibland uttrycker de 
ångest, skriker, gråter, vill inte dö /…/ men framförallt är det i ögonen, att det är den här 
ångesten att de vill inte dö /…/ det är som att det lyser ångest om hela rummet. 

 

Skuld i mötet med döende patienter 

Något som kunde väcka upp starka känslor av skuld var då man försökt rädda ett liv men inte 
lyckats eller då patienter som man haft hand om dött. Man kunde på ett oklart sätt känna sig 
delaktig i patienters död, trots att man gjort allt man förmått och kunnat. Det kunde finnas en 
oro för att man inte gjort det bästa, trots att man visste att man gjort sitt bästa. Denna 
skuldproblematik kunde leda till förlust av den egna professionella identiteten och vara svår 
att hantera själv. Även om man kommit över det kunde det finnas känslor kvar från specifika 
fall. 
 

/…/ men det var ju tråkigt att han inte kunde få klara sig… Shit, jag kan fortfarande bli 
förbannad när jag tänker på det. Men det var liksom kört, vi försökte in absurdum men 
det gick inte /…/ 

 
Dock verkade detta skilja sig åt mellan de olika yrkeskategorierna. Hade man vårdat en 
person som redan var döende uppstod snarare en problematik när anhöriga ville att man mot 
alla odds skulle försöka rädda patientens liv. När man arbetade med en redan död person var 
det annorlunda, då fanns inte skuldproblematiken där, risken att patienten skulle dö var inte 
närvarande eftersom ”det redan var kört”.  
 

Kirurgkursen var nästan värre, för då måste man tänka sig att det ska fungera även efteråt, 
och det behövs inte på en obduktion, på så sätt är döden nästan större för en kirurg än för 
en patolog. 

 
Det ansvar som man har som professionell framträder även för dem som arbetar med 
efterlevande, ett ansvar som ligger nära skuldproblematiken. Det är viktigt att begravningen 
går rätt till och att inga fel görs.  
 

Relationer berör 

Vissa av de personer i dödens närhet som man mött i arbetet fick man en djupare relation till, 
precis som i andra typer av relationer. Då skedde någon slags privatisering, den professionella 
distansen blev mindre. Man fick på gott och ont en stark emotionell kontakt med vissa och 
man kunde känna delaktighet och gemenskap, det berörde starkare när man utvecklat en egen 
relation.  
 

Jag minns särskilt en kvinna vars man hade dött tidigare/…/ vi hade ett väldigt speciellt 
möte. Och sen så begravde jag henne kanske två år senare, det var väldigt… då fick jag 
nog bita mig i läppen ett par gånger… 

 
Några respondenter konstaterade att om man hade svårt att hålla saker ifrån sig kunde det bli 
jobbigt att ha ett arbete där man arbetade så nära andra människor. Det var viktigt att kunna 
sätta gränser för sig själv och hur man förhöll sig, för det var lätt att dras med och gå in för 
djupt så att man själv blev utbränd.  
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Anhöriga 

Samtliga respondenter vittnade om att kontakten med anhöriga var känsloladdad. Att komma 
för nära och få en väldigt stark relation kunde kännas värdefullt samtidigt som det också tärde 
på kropp och psyke. Ibland kunde det handla om konflikter som kunde vara svåra att möta 
och hantera, t ex mellan anhöriga och patienter eller mellan olika anhöriga eller inom 
dödsbon. De anhörigas reaktioner kunde vara svårt att se, det kunde väcka minnen och 
känslor även hos den professionelle. Det gavs också exempel på att anhörigas reaktioner hade 
stannat kvar och blivit starka minnen långt efteråt.  
 

Lugnande upplevelser 

Fina och vackra upplevelser i arbetet kunde även de vara starkt berörande, på ett positivt sätt. 
Några mindes just fina dödsögonblick eller patienter som man träffat vilka hade känt ett stort 
lugn och en tillförsikt trots att de skulle dö.  
 

Sen hade hon också en dotter som hon inte alls hade haft kontakt med sen tre år tillbaka 
/…/ och då blev det så att jag tog kontakt med den här dottern och att hon kom. Och det 
blev ett möte och en försoning mellan mamman och den här dottern som blev väldigt 
stark för mig då, och viktigt… Sen dog hon. /…/ Det var väldigt lugnt och odramatiskt, 
särskilt efter att försoningen ägt rum. Det var inte alls skrämmande. 

 
/…/ men det som också berör är när det blir väldigt bra, när anhöriga är i rummet, man 
känner att stämningen mellan anhöriga och patient är god, alla är väl informerade, 
patientens sista önskningar har kanske blivit uppfyllda, man har fått vara med en liten 
stund, /…/ man har lärt känna dem och man vet vad de vill, hur de vill ha det. Och då 
berör det på ett sätt att man känner att ”Vad bra det blev!” Såna saker tar man ju med sig. 

 
Att den döende var lugn och tycktes acceptera faktum att döden var nära förestående, var 
hoppingivande och trösterikt. 
 

Det är något som jag har reagerat på och som förvånat mig lite, att människor tycks 
acceptera att de ska dö i lägen när man tycker att de inte borde acceptera det. /…/ men 
man ställs ju inför det ofrånkomliga, då kanske man blir mer accepterande än man tror 
innan. 

 
I början när jag inte visste någonting hade jag föreställt mig att det skulle vara mer 
dramatik och mera starka känslor hos patienterna /…/ jag trodde att det skulle vara 
mycket mer att människor skulle vara galna eller så, av oro eller vanmakt och ångest. 
Men det är mindre av det än jag trodde. 

 
Att ha arbetat med döende och upplevt dessa lugna dödsfall ingav en trygghet och en 
förtröstan om att det nog kommer att gå bra även när man själv ska dö. 
 

På ett sånt här ställe har man sett så många lugna, fina, behagliga dödsögonblick där man 
liksom känner att det är nästan som en djup utandning, så känns det liksom i rummet, och 
då känns det bara bra /…/ Ja, jag tror att jag har ändrat mig där, att det känns lugnare på 
nåt sätt, jag är inte så rädd för döden. 
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Förhållningssätt i det dagliga yrkesmässiga mötet med död och döende 

Denna frågeställning består av fyra huvudteman med några underteman vardera. I det första 
huvudtemat berörs (1) stöd från arbetsplatsen vilket framförallt består av kollegialt stöd. 
Balansen mellan (2) yrke – privatliv handlar om att kunna finnas nära dem man arbetar med 
men ändå inte själv dras med av sorgen och under (3) egen bearbetning berörs det 
reflektionsutrymme man behöver för att kunna hantera sitt arbete. Även (4) samhällsandans 
inverkan berörs utifrån att en förståelse av samhället och kulturen upplevdes underlätta 
arbetet.  
 

Stöd från arbetsplatsen 

Generellt framhölls att det stöd som efterfrågades på respektive arbetsplats kretsade kring 
handledning och hjälp att hantera svåra situationer, samt ett öppet klimat i arbetsgruppen. Det 
som skiljde arbetsplatserna åt var handledningens fokus, liksom i hur stor utsträckning man 
kunde prata med kollegor om privata reflektioner. Arbetsplatsens huvuduppgift visade sig 
avgöra vilken typ av stöd man behövde. 
 

Organisationens struktur och stöd 

Överlag upplevde respondenterna att det sätt på vilket organisationen förhöll sig till 
medarbetarna var av avgörande betydelse för hur man kunde klara sitt arbete. Tolerans för att 
man arbetade på olika sätt, lyhörda chefer och stöd för den medarbetare som hade det svårt 
framställdes som grundläggande och betydelsefulla faktorer. Även hur strukturerad och 
informerande organisationen var vad gällde policy i arbetet och ramar för verksamheten, hade 
avgörande betydelse för hur man själv kunde förhålla sig till sitt arbete. Genom att tydligt 
definiera sin yrkesroll, både för sig själv och för andra, kunde man känna sig trygg i sin roll 
och veta vad ens arbetsuppgifter var. 
 

Handledning 

Handledning uppfattades ha en viktig funktion som avlastning och för att få stöd i den 
professionella rollen. Att prata med andra i handledning var ett sätt att göra sina tankar tydliga 
för en själv. När man uttryckte och satte ord på tankarna blev de klarare och man hade därmed 
lättare att hantera svåra situationer i arbetet. Starka upplevelser betraktades dock som 
”färskvaror”. Ofta gick det inte att vänta en vecka på att få handledning. Man behövde någon 
som kunde lyssna genast.  
 
Handledningens fokus varierade med arbetsuppgifternas karaktär. Arbetade man med döende 
handlade det ofta om hur man själv kunde bemöta och hantera detta, medan om man arbetade 
med döda kroppar, låg fokus på kunskapsutbyte, kvalitetsfrågor och intressanta lärdomar. På 
de sistnämnda arbetsplatserna var den personliga reflektionen inte organiserad utan var mer 
upp till en själv, exempelvis genom att man hade en mentor som man kunde ta den typen av 
reflektioner med. Det gavs också exempel på att organisationen understödde och 
rekommenderade att man fick en samtalskontakt. 
 

Kollegialt stöd – en spegling av arbetsuppgiftens karaktär 

Alla respondenter nämnde vikten av att prata med varandra på arbetsplatsen. Man värdesatte 
en god stämning med småprat och att man kunde fråga varandra hur det var. Det varierade 
dock mellan olika arbetsplatser i vilken utsträckning, om vad, samt på vilket sätt man pratade 
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med varandra. På någon arbetsplats avgjorde personkemi mellan kolleger med vem man 
pratade, medan det på arbetsplatser där man arbetade i team fanns ett större behov av att alla i 
teamet var öppna mot varandra. Hur mycket man pratade med andra kunde också ha att göra 
med hur mycket man själv vågade öppna sig. 
 
Arbetsplatsens huvuduppgift tycktes avgörande för hur mycket och på vilket sätt man pratade 
med varandra. På arbetsplatser där man mötte döende människor uttrycktes ett stort behov av 
att få prata om de egna reflektionerna kring döden medan det på arbetsplatser där man mötte 
den döda kroppen snarare fanns ett behov av att dela varandras kunskaper och erfarenheter. På 
dessa arbetsplatser fanns även en skämtsam och lättsam stämning, med tjuvnyp, en rå jargong 
mellan kollegorna och gemensamma fikapauser. Även om man sällan pratade om reflektioner 
kring arbetet eller om svårare situationer fanns det dock en öppenhet att prata om man märkte 
att det var nödvändigt. Om en kollega hade det svårt ställde man upp och visade att man fanns 
och att man brydde sig.  
 

…om det är alldeles uppenbart… då reagerar folk och visar sin medkänsla… det är inte så 
att man går och har antennerna ute, men nu var det en så stor sak som hände, alla visste 
om det och kände med henne… i sådana situationer är det väldigt naturligt att man 
markerar närvaron. Men jag tror inte att det finns ett sådant klimat att prata om ”igår när 
jag hade den där obduktionen var det jobbigt”, det är inte så, att tala om sin egen ångest… 

 
Stödet från kollegor var extra viktigt när man hade det svårt, men en ständig uppbackning var 
även en förutsättning för att kunna arbeta så nära döende. Någon uttryckte det som att ett 
”kärleksfullt team” behövdes. 
 

Jag brukar säga att man behöver ett kärleksfullt team, för att klara att jobba /…/ och det är 
inte ett för stort ord, ett kärleksfullt team, som ser och bryr sig. Man går bakom en dörr 
och frågar om man förstår att någon har det jobbigt och man tycker att det märks lite. 
Man tar hand om varandra. 

 

Yrke – privatliv 

Balans mellan närhet och distans 

De respondenter som arbetade med döende och/eller anhöriga beskrev det som en balansakt 
att både kunna vara nära men ändå hålla så mycket distans att man inte drogs in och 
uppslukades och därmed inte kunde vara till nytta. En allmän uppfattning var att det var 
viktigt att andras sorg inte fick bli ens egen.  
 

Jag är kanske mera effektiv så att säga, och inte släpper dem inpå mig så mycket, det är 
lite det det är frågan om, var du ska sätta gränsen, därför att vissa människor kan äta upp 
dig egentligen /…/ Sen får det inte gå för långt, att det här är något som görs ”bam bam 
bam”, utan kontakt, utan det måste hela tiden vara en balans, att de fått svar på alla frågor 
och att de känner sig nöjda när de går härifrån. Det är viktigt tycker jag. Man är 
människa, ingen robot /…/ 

 
En annan aspekt av denna balansakt var att kunna acceptera att man inte alltid kunde förstå 
liksom att se den gräns som fanns mellan en själv och den döende patienten.  
 

Man kommer människor väldigt nära, men det är ju ändå en jätteskarp gräns mellan mig 
och patienterna /…/ Vi vet att vi ska dö, men de är döende och vi är inte döende än. Och 
då är det en jättetydlig gräns där, som att vi är i varsitt land och vi sträcker oss liksom 
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över gränsen där och försöker finnas, men de är på andra sidan... Men hur duktiga och 
professionella vi än är kan vi aldrig komma dit. 

 
Vissa av arbetsplatserna förmedlade aktivt att man skulle vara varsam om sig själv och sätta 
gränser när det blev för jobbigt.  
 

Nu kunde jag hantera det, men jag var ändå aktsam. På XXX (arbetsplatsens namn) är 
man väldigt noga med det här, att när man själv är nära hålls man utanför. Egentligen ska 
man ju inte jobba med det här i mer än tre - fyra år så att man inte blir avskärmad på nåt 
vis. 

 
I hur stor utsträckning man hade behov av att distansera sig skiljde sig åt mellan 
respondenterna, och verkade följa uppdelningen utifrån hur nära den döende man arbetade. 
Utifrån arbetsuppgiftens fokus hade de som arbetade längre ifrån patienter och döende, dvs. 
med den döda kroppen, närmare till hands att distansera sig. Närhet var inte en förutsättning 
för arbetet och det var lättare att utföra arbetet om man inte engagerade sig och lät sig dras in i 
tankar om den döde.  
 

Jag dödar inte patienten, utan den är död redan när den kommer hit. När vi dikterar våra 
obduktionsprotokoll så börjar vi alltid ”kroppen efter en si och så lång man…” och så 
beskriver man kroppen efter personen, inte personen. Och det tror jag återspeglar det 
förhållningssätt som jag har, det är inte personen utan kroppen. /…/ den döda kroppen 
som stänger ute så att säga upplevelsen av personen. 

 
Ändå fanns det spår av närhet till den döde personen och dess efterlevande, även om det 
handlade om respekt och värdighet snarare än att dras med personligen.  
 

Sen kan det ju finnas minnen efter personen, men de finns hos anhöriga, och det är ju 
viktigt att respektera det, men det är något annat. Det här som man ser ibland på filmer 
med jargong och stå och äta ostsmörgås framför liket, så går det inte till… 

 
Att distansera sig var ibland en förutsättning även då man arbetade nära patienter, anhöriga 
och döende. Man distanserade sig genom att hålla fokus på arbetsuppgiften som man för 
tillfället hade för handen. Att vara sysselsatt för att hålla sorgen borta eller se till att få med 
alla punkter som behövde göras samt att betrakta arbetet från den praktiska sidan var exempel 
på hur den professionella rollen stagade upp. De tankar man fick i situationen kunde man på 
så sätt välja att spara till senare.  
 

…man är som en regissör som skall göra en premiärföreställning, och det är bara en 
premiär. Det finns ingen chans till repris eller genrep eller någonting, så allting måste 
fungera på premiären. /…/ och sen när det är klart då känner jag att den här premiären 
blev bra. Och det har inte så mycket med sorg att göra, det har man inte tid att ta åt sig. 

 
Distansering kunde även nås genom att fokusera på det tekniskt svåra när man genomförde 
vissa arbetsmoment som t ex återupplivningsförsök och sövningar inför operationer och man 
kunde hålla distans genom att tala om arbetsuppgifter eller patienter som ”intressanta fall” 
istället för att se och uppleva det mänskligt tragiska. Man fick ett slags objektförhållande till 
patienterna. Trots att man försökte distansera sig för att skydda sig från att dras med i sorgen 
kunde man med vissa patienter ändå komma så nära att man kände delaktighet och upplevde 
det som att det var ens egen sorg. 
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Eller så kommer man för nära, patienten blir en person som man har med sig hem, hela 
tiden, som en ny vän ungefär. /…/ Man kan hålla sig otroligt kylig ungefär som att läsa en 
dödsannons om någon man inte känner, till att det var någon där man fick skuldkänslor, 
den här delaktigheten som man kan känna när människor runt omkring en dör. 

 
Hur mycket och hur lätt man drogs in berodde också på vilken person man arbetade med, hur 
den döende eller anhöriga man mötte i arbetet var och hur denne önskade att kontakten skulle 
vara.  
 

Man får olika kontakt med vissa, det är som i övrigt i livet, vissa tycker man bra om och 
man har en jättebra relation, andra är det liksom ingenting med utan det är en rent 
affärsmässig kontakt, de kanske vill ha det så. Andra är jättesnackiga och vill ha kontakt 
jämt, alla är olika. 

 
Flera respondenter funderade på om man kunde bli förhärdad av arbetet. Några menade att det 
var viktigt att inte utsätta sig för mycket så att man blev avskärmad medan andra trodde att 
det inte går att göra arbetet enbart på rutin eller att man kan tappa sin empatiförmåga. Åter 
andra trodde att man skapat ett förhållningssätt för sig själv där man på något vis blivit 
”härdad” eller van vid känslorna, vilket gjort att man inte saknade empati men att man inte 
heller tog åt sig av sorgen. Någon tyckte att det var positivt att bli påverkad av anhörigas 
starka känslor, det gav en bekräftelse på att man inte var eller hade blivit helt okänslig. 
Synpunkter framfördes på att det tär mer än man kunde tro, att arbeta så nära döende och 
anhöriga.  
 

Ta med arbetet hem eller ej 

Huruvida det var vattentäta skott mellan yrke och privatliv varierade mellan de olika 
individerna. Flera av respondenterna hade på frågan om skillnader och likheter mellan yrke 
och privatliv som första ansats att svara att det var stor skillnad, men ångrade sig sedan och 
refererade skillnaderna framförallt till det känslomässiga planet. Även om man kunde känna 
starkt för dem man mötte i arbetet, eller berördes av deras livsöden, upplevdes dessa känslor 
endast som miniatyrer av de starka sorgekänslor som man kände då någon av ens närstående 
drabbades. 
 

…jag tänkte säga att det är väldigt stor skillnad, men så kände jag att med tanke på den 
kunskapen jag har ändå så är det kanske inte så jättestor skillnad, men känslomässigt är 
det oerhört stor skillnad, nu har jag haft en patient som legat här i nästan fem månader, 
och det kan man ju tycka är en ganska lång tid, men man kommer inte ens i närheten 
känslomässigt som när det är ens mamma. 

 
De flesta tyckte att det var viktigt att hålla isär privatliv och yrke genom att inte ge sig in i 
sådana fall där man kunde ha någon privat anknytning. Några valde aktivt att inte engagera 
sig personligt i arbetet, utan såg arbetet som ”något man gör”. 
 

Hur vore det om alla lapplisor skulle börja tänka på bilägarna, då skulle det inte bli några 
lappar uppsatta. 

 
Andra menade att en uppdelning mellan yrke och privatliv inte alls var självklar, utan 
betraktade arbetet som någonting man gjorde utifrån intresse eller privat övertygelse.  
 

/…/ det är ett sånt jobb, yrkesmässigt och privat är väldigt svårt att skilja åt, jag jobbar 
med det som är min privata övertygelse, vision, dröm, meningen med livet, allt… det 
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finns alltid närvarande även när jag inte jobbar med det professionellt. /…/ jag är mitt 
jobb, det går inte att skilja åt. 

 
I hur stor utsträckning man tog med sig arbetet hem varierade mellan respondenterna. Vissa 
ville inte alls ta det med sig hem och såg det som att när de gick från arbetsplatsen lämnade de 
kvar arbetet där, annars skulle det blir för tungt att ha ett sådant yrke. 
 

Jag tycker att jag har hanterat det där med att ta hem jobbet bra, jag gör inte det, men det 
får du kanske fråga min fru om… 

 
Någon tog med sig arbetet hem då det inte fungerade så bra på arbetsplatsen, när det blev för 
mycket att göra och tänka på eller när det inte var bra stämning mellan kollegorna och man 
därmed inte kunde få stöd på arbetet. Man kunde också ta med sig arbetet hem på kvällen för 
att bearbeta och gå igenom dagen, och då såg man det som något positivt, att man kunde 
lämna det som hänt bakom sig.  
 

Man tar med sig arbetet hem på ett sånt här ställe, det gör man. Men, inte så att jag ligger 
och funderar… jag tar med mig det hem och tänker på upplevelser, hur folk har reagerat 
och möten kanske /…/ det känns inte som något negativt, utan det känns mer som att man 
tar en liten stund när man kommit hem och bara går igenom vad som har hänt. 

 
De reaktioner man möttes av hos vänner och familj kunde vara anledning nog att inte ta med 
sig arbetet hem.  
 

De flesta tycker ju inte om att prata om det heller, eller hur? Det är nästan aldrig någon 
som frågar om någonting, utan det blir mest små dåliga skämt om branschen.  

 
Många av respondenterna berättade att de i den privata sfären ofta fått frågan om det inte var 
ett svårt och hemskt arbete de hade. Men det var ingen som svarade ”ja” på den frågan, utan 
svaren var att man snarast såg sitt arbete som ett privilegium, eller att man hade trevliga och 
givande möten, eller att man vant sig och att sorgen ju inte var ens egen, eller att man såg sitt 
arbete som väldigt värdefullt.  
 

Erfarenhet ger trygghet 

Hur man förhöll sig till arbetet påverkades också av hur länge man arbetat. När man började 
arbeta var man mycket mer osäker på sitt förhållningssätt och hur man skulle klara av olika 
situationer.  
 

Jag minns att jag var så tafatt, att jag var koncentrerad på att det jag gjorde skulle bli rätt 
och så. 

 
/…/ från början, då är det mycket svårare, då tror man att man måste ha någon slags 
osårbarhets…skal för att överleva, en puppa, /…/ men så är det inte, det tycker jag inte att 
jag har behövt riktigt. Men från början var det ju så naturligtvis. 

 
Det var krävande i början, hur kan man prata med människor om att de ska dö, och med 
deras anhöriga om att de ska förlora någon? Jättesvårt tänkte jag. Och det var ju rätt så 
svårt, men, ja man fick ta en bit i taget. 

 
Några ansåg att arbeta så nära döden förutsatte att man var lite äldre, både i ålder och i yrke, 
eller att det åtminstone var en stor fördel. Mognad och livserfarenhet sågs som en stor 
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tillgång. Man lärde sig så småningom också ett förhållningssätt till arbetet och hur man kunde 
reglera närhet och distans. Med erfarenheten kom tryggheten och man blev lugnare och 
säkrare i sitt arbete.  
 

Har man varit på hundra begravningar så ramlar inte allt ihop om den här blombuketten 
har kommit bort eller inte har kommit i tid eller om jag skulle råka säga Rune istället för 
Sture som han hette en gång mitt i talet, eller om ett barn börjar skrika i högan sky… det 
blir mindre laddat. 

 
Respondenterna menade att man blev modigare med erfarenheten, man var inte lika rädd att 
göra fel, man var mindre rädd för döden och man kunde stå ut med att inte ha svar på alla 
frågor.  
 

Att det är okej för mig att sitta där, trots att jag vet att jag inte har nåt att komma med 
eller ingen tröst, ingen åtgärd, inga plåster, inget som kan ändra något, eller inte ens något 
som kan göra det bättre. Men jag kan sitta där och vara där och vara kvar. Att stå ut med 
det. /…/ Mod att ingenting göra.  

 

Egen bearbetning 

Att tänka på vad döden innebär och att reflektera över sitt arbete var ett vanligt sätt att hantera 
det dagliga mötet med död och döende. Att fundera kring döden skapade en förståelse och en 
beredskap för arbetet. Man ställdes också i arbetet inför att hitta ett förhållningssätt till döden, 
hade man inte ”tänkt färdigt innan man möter döden så här konkret, så lär man göra det då”. 
 

Eget reflektionsutrymme 

Det egna reflekterandet kunde ta sig olika former, någon hade gått i psykoanalys, någon 
skrev, och andra behövde i lugn och ro få samla tankarna. Reflektionen skapade en förståelse 
för hur man fungerade i sitt arbete och varför man reagerade på vissa sätt. T ex kunde en 
insikt om att privata erfarenheter av döden smittade av sig på hur man reagerade på situationer 
i arbetet underlätta förståelsen för de egna reaktionerna. Att ha tänkt ut varför man valt detta 
arbete upplevdes skapa en skyddande förståelse. 
 

Jag har gått i analys i många år och då hittar man ju hela tiden nya infallsvinklar till 
varför man gjort vissa vägval i livet. /…/ det fanns mycket död närvarande i den familjen 
som jag föddes in i, en äldre bror dog precis innan jag kom till världen, och min mammas 
första man dog i polio, /.../ det har så klart gjort att jag har grubblat en hel del… Det tror 
jag kan ha bidragit till att jag har jobbat mycket med död och sorg, och det tror jag kan 
vara en förklaring, i alla fall en förklaring som jag har anammat och tagit till mig. 

 
Reflekterandet i sig beskrevs som ett sätt att skydda sig genom intellektualisering och 
distanstagande. 
 

Ett försvar som jag har är att intellektualisera, prata med varandra i teamet och med sig 
själv… tänker om människors försvar och deras sätt att reagera. Men det är ju också ett 
sätt att distansera sig. 

 

Samhällsandans inverkan 

Samtliga respondenter funderade omkring hur samhällsandan påverkade deras arbete. Genom 
att förstå samhället och kulturen blev det lättare att förstå aspekter av arbetet. Flera talade om 
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hur viktig döden som ämne är, att det kunde tillföra mycket till livet, och att man borde våga 
prata om det både i arbetslivet och privat, men att ämnet fortfarande var väldigt tabubelagt. 
Dock hade flera sett en ökad efterfrågan från allmänheten om att få veta, hur det egentligen 
går till när någon dör eller har dött. Man uppfattade också att döden hade fått en större plats i 
media på senare år. Förr hade den snarast ”skyfflats undan”, men nu visades döden på flera 
sätt.  
 
Någon tog upp att det framförallt var ungdomar som stod för detta intresse. Detta uppfattades 
vara bra eftersom den äldre generationen ofta är uppfostrad med att man inte ska prata om 
döden, utan skjuta undan och inte bry sig så mycket om den. Ytterligare någon funderade över 
denna nyfikenhet hos ungdomar, och jämförde den med ett nästan skräckfilmsartat intresse. 
Samtidigt som detta intresse för döden fanns var det många, inte minst ungdomar, som höll 
igen sina känslor och inte visade sin sorg och förtvivlan. Många efterlevande hade också 
önskemål om att begravningar inte skulle vara tunga och jobbiga utan ljusa och lätta.  
 

Nu och förr i Sverige 

Respondenterna framhöll att i dagens samhälle är människors döende ”förbehållet proffsen”, 
de flesta människor upplever inte döden. Folk dör inte hemma utan ”på sjukhus bakom ett 
skynke”.  
 

Döden är främmande i stadssamhället här i alla fall. På landet är det nog lite annorlunda, 
och på Åland där dör man oftast hemma, eller dog oftast hemma. Och då stod man lik i 
kistan på bordet i salen hemma på gården och då kom alla i byn och hälsade på. Så var 
det i alla fall när jag seglade på Åland när jag var ung. Och kyrkokören brukade komma 
hem och sjunga för liket, sjunga för den döde och familjen. /…/ Men det har vi ju 
förmedlat till omgivningen, sjukvårdens sätt att lite alienerat ta hand om sina döda, det 
skapar ju inte den närheten även om det är på väg att bli mycket bättre. 

 
En förändring hade också skett inom begravningsbranschen. Förr blev sorgen väldigt 
påtvingande, men nu hade man en mer öppen och friare inställning.  
 

Vi försöker också jobba på ett lite modernare sätt, när du är inne här så ser du inte att du 
är på en begravningsbyrå, det är inga mörka gardiner och du ser inget hemskt som 
påminner om detta. /…/ man spänner av lite och sitter inte som på gammaldags vis och 
säger ”Det här var sorgligt… beklagar sorgen”, och ser gråtmild ut. Så var det ju förr i 
tiden, så skulle en begravningsbyrå vara, men så är det inte idag. Utan vi försöker istället 
vända på det och se det positivt, känslan när man är här, jag är som du, vi tar det här och 
gör det så bra som möjligt. /…/ Samtidigt som det är ett jobb som av många ses över 
axeln, att det är lite hemskt. Man ser en begravningsentreprenör med flottig svart kostym 
och en tumstock i fickan, men det är ju inte så längre… det finns såna klyschor. 

 
Flera av respondenterna hade försökt att förstå varför döden var så tabubelagd och varför vi 
reagerar som vi gör i dagens samhälle. Någon trodde att det handlade om att vi inte accepterar 
döden egentligen, att den är en förlust och ett tillkortakommande, en annan uttryckte att det 
handlade om att döden betraktas som ett misslyckande. 
 

Jag tror att det handlar om att man ska vara väldigt lyckad och lycklig, där döden är ett 
slags misslyckande som man vet att man inte kommer runt. Det gör att det är som det är, 
folk törs inte riktigt ge plats åt sorgen 
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Någon funderade kring vad de ritualer som finns runt döden står för. Ett exempel var att 
genom att formalisera det praktiska fick man en struktur att hålla sig till och kunde därmed 
lättare hantera de svåra känslorna.  
 

Varför har vi begravning? Jo det är för att ge en form för det orimliga, ”Det ska bakas 
bröd och dopp, och liket har själv bakat kakorna”, det finns någonting utav trygghet i det 
där… ja, det var min mamma som sa, så sa man i Norrland. Den döende fick delta i 
förberedelserna. 

 
Även hos yrkesverksamma fanns en osäkerhet kring hur man skulle göra i vissa situationer, 
man kunde bli handfallen när människor inte gjorde enligt gängse sociala normer.  
 

Det är ett sånt gulligt minne, en liten pojke som hade ett icke opererbart hjärtfel, han hade 
mycket naturliga föräldrar som kom norrifrån, pappan var snickare. Vi pratade om 
kurator och olika former av begravning, ”Äh, det ordnar vi själva”, sa de, ”Jaha” sa vi, 
”så ni vill inte…”, nej det tyckte de inte. Så kom de i sin personbil, samma dag på 
eftermiddagen, då hade han snickrat en fin liten kista åt sin pojke, och så tog de pojken, la 
honom i kistan, stängde bakluckan och åkte. Och där stod vi… ”Vad fan gör vi nu, är det 
olagligt på nåt sätt?” Vi ringde i vår nöd till polisen och sa så här är det, och de blev 
också alldeles tagna, ”Men, får man göra så?” sa polisen, ”Ja, vi vet inte, vet inte ni 
heller?” Och så småningom redde det upp sig, det fick man visst göra, det fanns inga 
regler för… ingen hade förutsatt att det här skulle kunna ske. Och sen kom de tillbaks och 
bjöd på tårta…  

 

Olika kulturer 

På flera arbetsplatser hade man diskuterat de nord- och sydeuropeiska sätten att hantera döden 
och leva ut sorgen. I Sverige, jämfört med andra kulturer, tycker man inte att begravningen är 
det viktigaste utan den är mer en praktisk sak som skall genomföras enligt ”gott svenskt 
manér” och sen vara undanstökad. I andra kulturer är sörjandet mer kraftfullt med exempelvis 
enorma sorgeprocesser där alla ställer upp. På begravningen är flera hundra människor med 
och det kan finnas anställda gråterskor. I Sverige övergår begravningarna till ”att hållas i 
stillhet” mer och mer, där endast de allra närmsta är närvarande. Svenskar visar inte heller 
starka känslor under begravningen och kunde på så sätt uppfattas som mer känslokalla. I 
andra kulturer och även förr i Sverige hade man flera dagars begravningar och sorgen fanns 
med långt efteråt, inte som nu när det är över på en timme. 
 

Jag tycker att man skulle våga släppa in folk lite mer, att sorgen kunde få vara lite mer 
offentlig. Att den inte behövde vara så hemlig. Och jag tycker att det är märkligt att unga 
människor som har fått lära sig från det att de var små att visa känslor är något positivt, 
man får vara ledsen och… det är nästan de som biter ihop mest, och jag fattar inte vad det 
beror på, det förbryllar mig, de ska vara så otroligt starka en del, så man får nästan ont i 
magen av att se dem. 

 

Yrkets inverkan på tankar om egen och anhörigas död 

Denna frågeställning innehåller tre huvudteman med några underteman vardera. I det första 
temat beskrivs att (1) man blir ständigt påmind om sin egen förgänglighet i ett arbete där man 
konfronteras med att människor i alla åldrar dör. Detta gjorde att man blev mer öppen i sitt 
förhållningssätt till döden och hade lättare att acceptera den. Det hade man nytta av då man 
mötte (2) döden i den privata sfären. Den kanske starkaste erfarenheten man gjorde av att 
möta döden i så stor utsträckning var (3) glädje över att leva. 



30 

 

Man blir ständigt påmind om livets förgänglighet 

Många av respondenterna ansåg att det var både viktigt och värdefullt att tala om och tänka på 
döden, man blev mer medveten, öppen och accepterande i förhållande till sin egen och andras 
död. Man hade mer eller mindre blivit ”tvungen” att tänka på döden, eftersom man ständigt 
mött den i sitt arbete. Man trodde sig fundera mer på döden än gemene man och man trodde 
inte att man skulle ha insett vidden av hur värdefullt det var att bearbeta sitt förhållningssätt 
till döden om man hade haft ett annat yrke. Man hade i och med den frekventa kontakten med 
döden behövt hitta ett förhållningssätt där man kunde acceptera döden och betrakta den som 
något naturligt.  
 

/…/ alla begravningsgästerna som är någorlunda uppe i ålder, de funderar ju på sin egen 
död de där 45 minuterna de är där, det är jag helt övertygad om. Men vi gör det ganska 
mycket oftare, eftersom vi sitter där hela tiden. 

 
I arbetet konfronterades man med att människor dör i alla åldrar och att det kan gå fort och 
komma oväntat. Bara att befinna sig på sin arbetsplats kunde påminna om dödens närhet.  
 

Sen finns det ju i kyrkan, där finns ju döden med i kyrkorummet… psalmer och böner 
innehåller ju hela tiden det här. 

 
Respondenterna menade att erfarenheterna man fått i arbetet hade man med sig även i 
privatlivet. Den öppenhet som man fått i förhållande till döden avspeglade sig på hur man 
förhöll sig till livet. Man fick perspektiv på tillvaron och kunde därmed också vara mer öppen 
till livet.  
 

Jag tänker på det här som Astrid Lindgren sa någon gång i en intervju, om sin syrra, att de 
pratar inte om döden, och därför började de alltid med det. Så när de ringde upp varann sa 
de alltid ”Döden, döden, döden, döden…”, och sen kunde de prata om vad de skulle göra 
på dagen... Det tycker jag är en juste bild av det, att börjar man där så får man perspektiv 
på det andra. 

 

Döden i den privata sfären 

Alla respondenter vittnade om att det var stor skillnad i upplevelsen av privata dödsfall och 
den död man mötte i arbetet. Man kunde dock använda sig av yrkeskunskaperna och det 
förhållningssätt till döden som man tillägnat sig även utanför arbetet. Kunskaperna från yrket 
gjorde att man visste hur saker och ting fungerade vilket gav en känsla av trygghet.  
 

Är det en sjukdom som gör att någon av mina närstående dör så kanske jag har mer på 
fötterna, men är det en olyckshändelse så tror jag att det skulle vara lika jobbigt som om 
jag inte hade den här erfarenheten. 

 
Man fick ökad förståelse för hur ens anhöriga reagerade, man kunde vara ett stöd och en 
informationskälla för sina närstående. Man kunde ge råd och rekommendationer.  
 

Jag försöker tala om för människor att skriv ner din egen begravning, hur du vill ha den, 
för att inte barnen ska sitta här och ”Jag vet hur pappa ville ha det”, ”Nej, jag känner 
honom mycket bättre”, och så blir det käbbel mellan syskonen för man vet inte hur pappa 
ville ha det vid begravningen. Det försöker jag påverka ibland. 
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Respondenterna framhöll att kunskaperna dock inte utgjorde något skydd för sorgen. Man var 
lika känslig för förlust av anhöriga som man tänkte att andra var.  
 

Jag tror att jag är lika sårbar som andra. Ibland kan jag tänka att det kanske är ett 
handikapp att veta så mycket också. Så jag vet inte om jag har nytta av det. 

 

Anhörigas död 

Alla respondenter hade erfarenhet av dödsfall hos egna närstående. Det kunde vara 
familjemedlemmar och andra nära släktingar, vänner och kollegor. Dessa erfarenheter hade 
påverkat dem i arbetet, framförallt i hur man kunde hantera och förstå dem man mötte i 
yrkeslivet. 
 
Erfarenheter från närståendes död hade präglat ens förhållningssätt i arbetet. Det kunde vara 
svårare att hantera situationer som påminde om privata upplevelser. Man kunde själv ana att 
svåra privata erfarenheter låg bakom starka reaktioner på arbetet.  
 

Vad som kan finnas med i min personliga bakgrund i relation till döden, är att min pappa 
dog när jag var väldigt liten /…/ det var första gången jag såg en död och det var något av 
det hemskaste jag varit med om. /…/ såna här saker som att jag upplevde verksamheten 
som lite obehaglig i början, det handlar inte om att jag hade en obehaglig upplevelse av 
döden som döden /…/ utan det var nog… men det kan mycket väl ha vart sånt som låg 
bakom, att jag reagerade på det, att jag hade en del problem /…/ att det var en ouppklarad 
relation till döden som kunde ligga bakom det 

 
Yrkeserfarenheterna medförde en ökad upptagenhet av att man själv eller andra kunde 
drabbas av för tidig död, vilket gjorde att man oroade sig mer än man annars skulle ha gjort. 
Man hade större insikt om olika risker då man erfarit hur sårbart livet kunde vara.  
 

Sen är jag orolig för min hustru som har väldigt mycket påbrå på hjärtsidan och har lite 
hypertoni… men där är det inte till någon hjälp utan där är det bara att jag oroar mig för 
henne för att jag kan se att hon måste ha en starkt ökad risk, vilket jag inte vill 
naturligtvis. 

 
De som hade barn berättade om en ökad oro för att barnen skulle förolyckas eller att man inte 
skulle få se barnbarnen växa upp. Man kunde få panikkänslor som påminde om 
hypokondriattacker, där man oroade sig för sina barns välgång och hälsa.  
 

Framförallt min son, han körde bil fort ett tag, det gör han fortfarande men inte så fort 
/…/ jag menar om de drabbas av någon dödlig sjukdom är det en sak, det kan man inte 
göra så mycket för eller emot, men just det där meningslösa att man slår ihjäl sig bara för 
att transportera sig det tycker jag är lite trivialt… en fasansfull tanke. 

 

Egen död 

Respondenterna framhöll att det dagliga mötet med döden bidragit till en ständigt närvarande 
tanke på att livet kan ta slut när som helst. Man kunde konstatera att man kan dö oavsett hur 
gammal man är, det inte är självklart att man lever tills man är 75 – 80 år. Även om man inte 
tänkt så mycket på sin egen död förr, eller alls varit rädd för att dö, kunde man börja göra det 
när man blev äldre, särskilt när man började närma sig den ålder då ens föräldrar dött eller 
insjuknat. Man kunde också konstatera att man kanske inte kommer klara av lika mycket som 
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förr, eller att man kanske inte kommer att få ha god hälsa ända till slutet. Det man inte gjorde 
nu kommer kanske aldrig att bli gjort.  
 

Jag inser nog att tiden är ganska kort som jag har kvar, kanske inte till döden, men till jag 
kan vara ung och fräsch och orka med 

 
En respondent berättade att denne undersökt sina gener; vad släktingar hade dött av och hur 
länge de hade levt, och hade konstaterat att det inte fanns så mycket sjukdomar i släkten. 
Detta var något att trösta sig med och det ingav hopp om att själv få vara frisk. 
 
Samtliga respondenter umgicks på det ena eller andra sättet med tankar på den egna döden. 
Tankarnas innehåll färgades av privata erfarenheter i kombination med sådant man mött i 
yrket. Någon talade om att leva kvar som ett minne, att man hade satt spår i verkligheten och 
att man på så sätt lever vidare i andras tankar. Någon trodde att det finns ett liv efter detta, att 
döden inte har sista ordet. Det gjorde att döden inte blev riktigt lika skrämmande. Någon hade 
funderat över den acceptans inför döden som man mött hos döende i arbetet, kanske blir man 
mer accepterande när man ställs inför det ofrånkomliga. Någon var rädd för själva döendet, 
för att bli ett kolli och ha ont, eller att dö ensam - man ville dö lugn och väl omhändertagen. 
Någon hade ett antal gånger konstaterat att man kommer att dö en gång i tiden, ”tanken slår 
en ibland”. Någon uttryckte att ”den dagen, den sorgen”, och tack och lov vet man inte när det 
sker. Någon menade att man inte tänkte så mycket på sin egen död, utan att medvetenheten 
om sin egen död snarare påverkade tankarna om hur man såg på livet.  
 

Glädje över att leva 

Som en konsekvens av yrket uttryckte respondenterna att de månade om att ta vara på livet. 
Framförallt stannade man upp i vardagen och tänkte att man ska ta tillvara det man har. 
Ytterligare ett förhållningssätt var ”jag tar livet som det kommer”, vilket gjorde att man kände 
sig tillfreds med livet så som det var.  
 

Och sen är jag helt övertygad om att jag tar tillvara på små saker, att man liksom stannar 
upp lite grann i vardagen, för det är så ofta man märker att våra patienter pratar om det, 
det kan vara vad som helst, att solen skiner, ”Har du sett vad vackert”, och då stannar 
man upp och tänker efter att det är kanske sista gången de ser solen skina… Det är klart 
att man får ett annat tänk, man njuter mer, man vardagsnjuter mer tror jag. Eller jag 
känner att jag gör det mer nu än för tio år sen kanske, då tänkte jag mycket på att ”Sen 
ska jag göra det och sen det”, och planerade, nu är det mycket mer att man stannar upp. 

 
Man tog vara på livet på olika sätt, det kunde handla om att se till att vara ledig så mycket 
som möjligt, att resa och att göra saker som man mådde bra av. Någon hade en devis att inte 
dö nyfiken. Detta innebar att man försökte låta bli att skjuta upp saker man ville göra till 
framtiden. Någon hade bestämt sig för att inte låta oro prägla vardagen och att tänka mindre 
på renlevnad och hälsa.  
 

Jag tar inte så allvarligt på … det här med tidningar och sånt ”Nu ska man inte göra det 
för då får man cancer…”, såna saker har jag släppt på, jag är inte lika nojig, här har vi 
patienter som har varit renlevnadsmänniskor och varit veganer hela livet, folk som har 
missbrukat, alla kategorier, så där tror jag att man också har lagt ner. Det blir någon sorts 
erfarenhet att man dör oavsett, det har inte så stor betydelse. Man ska ta tillvara på det 
som är här och nu, och man ska njuta, det tror jag. 
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Medvetenheten om att man kan förlora sitt liv när som helst och att ens relationer till anhöriga 
är tidsbegränsade gjorde att man försökte ta vara på och värna om sina relationer.  
 

/…/ det tror jag att alla som jobbar med det här gör, vi gör ju som vanligt och vi lever ju 
som vanliga. Men jag tror att vi som jobbar med det här vi tänker lite mer på döden, att 
den är en realitet, att den finns och att den kan drabba oss när som helst. Och att det inte 
är nåt märkvärdigt med det, eller märkvärdigt… det är bara så. Och sen utifrån det så tror 
jag… /…/ framförallt det här med relationer, det tror jag alla tänker på, att man inte tar 
något för givet. 

 
Döden ansågs vara en viktig del av livet. Den har paradoxalt nog något viktigt att ge till livet. 
I dödens närhet blev det tydligt vad som var viktigt. Man fick möjlighet att fundera över sitt 
eget liv. Man fick hjälp att prioritera, vad som var viktigt och inte viktigt, samt vad man ville 
lägga sin tid på.  
 

Det blir så tydligt, att alla relationer man har, förr eller senare så kommer de ta slut. Det 
gör att man blir lite mer angelägen att ta vara på dem… men kanske också att man sållar 
lite hårdare, det tycker jag gäller mig personligen, i alla fall såna relationer som går på 
tomgång eller är lite halvhjärtade, de avslutar jag ofta ganska snabbt, jag orkar inte riktigt 
upprätthålla artighetsrelationer med gamla klasskamrater och såna grejer. För det tycker 
jag att det är… i gengäld så ställer jag också större krav på mina nära vänner, kanske inte 
medvetet utan omedvetet… 

 
Yrkeserfarenheterna gav perspektiv på livet. Egna småproblem kunde kännas bagatellartade 
utifrån det man mött i sitt arbete. Man valde att fokusera på det som var gott i ens liv när man 
kände sig nedstämd eller misströstade. Tankar på att man hade friska barn och att man själv 
var frisk och inte hade råkat ut för några allvarliga händelser medförde insikten att ens 
anledningar att klaga var futila. Även när vänner klagade över saker kunde man tänka att det 
var struntsaker, men samtidigt ha respekt för att de inte hade samma erfarenheter som man 
själv. Arbetet hade givit insikter om vad som var viktigt i livet. 
 

Andra säger ”Men vad hemskt!” om saker, men du vet, snacket går runt middagsbordet 
när man träffar vänner och bekanta, och då tänker jag att ”Det tycker faktiskt inte jag, 
men det vågar jag inte säga nu för då blir de putta”. Jag tyckte inte att det var så förfärligt 
det där, det är sånt som händer men det kunde vart betydligt värre… så det är klart att 
mötet med det onda ger en viss ödmjukhet inför vad som är stort och smått. 
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Diskussion 

Diskussion av metod 

Valet av kvalitativ metod för att belysa och ge fördjupad förståelse för hur människor som 
yrkesmässigt konfronteras med döende och död visade sig fruktbart. Underlag har även givits 
för att belysa samhällsaspekter, hur döden påverkar människors liv och hur människorna 
förhåller sig till den. Sålunda kan syftet sägas vara väl uppfyllt genom den metod som valts 
(Alvesson & Sköldberg, 1994; Langemar, 2005).  
 
Intervjuer som datainsamlingsmetod medför vissa effekter på studiens tillförlitlighet, vad 
gäller att uppnå samma resultat vid upprepade tillfällen eller för olika forskare. 
Standardisering av intervjun och intervjusituationen för att minimera dessa faktorer medför 
dock en minskad kvalitet. Semistrukturerade intervjuer har därför valts som en medelväg. 
Under intervjuerna har fokus varit att försöka förstå varje respondent och dess situation så väl 
som möjligt. En kontinuerlig tolkning har därför varit nödvändig, vilket således gjort att 
materialet påverkats av forskarens subjektivitet. Materialet kan sägas har växt fram i 
interaktionen mellan forskare och respondenter (Kvale, 1997). 
 
Under analysarbetet har materialet sedan tolkats ytterligare, då det utifrån av forskaren 
uppfattad innebörd har sammanförts till olika teman. När denna innebörd har sammanfattats i 
resultattexten har det skett med forskarens egna ord, vilket medfört ytterligare subjektivitet. 
Ambitionen har dock varit att varken lägga till något eller gå miste om relevant information 
(Langemar, 2005). Tillvägagångssätt i datainsamling och analys presenteras utförligt i 
metodavsnittet för att möjliggöra för läsaren att själv följa tolkningsgrunden och kunna 
bedöma dess kvalitet (Kvale, 1997; Langemar, 2005).  
 
I syfte att värna om en tillfredsställande validitet har resultatdelen granskats av samtliga 
respondenter, för att verifiera respektive utsagor. Att de uttryckt igenkännande borgar för att 
resultaten kan antas ha god förankring i data (Alvesson & Sköldberg, 1994; Kvale, 1997). De 
citat som använts i resultatpresentationen avser att förtydliga och levandegöra texten, samt 
möjliggöra för läsaren att granska och bedöma tolkningarnas grund och uppbyggnad. Citaten 
bör dock granskas mot bakgrund av att de är subjektivt utvalda av forskaren (Kvale, 1997).  
 
Vad gäller studiens generaliserbarhet är det självfallet inte möjligt att dra för långtgående 
slutsatser med tanke på att urvalet av respondenter är ytterst begränsat, även om de 
representerar ett brett spektra av yrkesområden som i vardagen möter döden. Det ankommer 
på läsaren att avgöra huruvida materialet är redovisat på ett sådant sätt att det skapar mening 
och förståelse av de fenomen som sökt belysas (Langemar, 2005). Förhoppningsvis kan 
resultaten vara av intresse och till nytta såväl för personer som yrkesmässigt möter döden som 
för gemene man. Trots nämnda begränsningar kan det vara rimligt att anta att resultaten kan 
belysa och skapa förståelse även för personer under andra omständigheter, då resultaten 
belyser ett mänskligt behov av att ”slippa undan” tankar på döden samtidigt som ett umgänge 
med sådana tankar bidrar till en ökad öppenhet för såväl döden som livet. Förhoppningsvis 
kan studiens resultat vara en inspirationskälla till och en utgångspunkt för framtida forskning 
om dödens påverkan i livet.  
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Diskussion av resultaten 

Respondenternas erfarenheter 

Utifrån de erfarenheter som respondenterna hade av att möta döden i sitt arbete tycks de ha 
förändrat sin syn på döden. Även om de fortfarande är lika känsliga och sårbara för den 
personliga förlusten när en anhörig dör, har de kunnat forma ett förhållningssätt som 
underlättar den sorgeprocess en sådan händelse innebär. Respondenterna använder liknande 
strategier i privatlivet, och man har kunnat ta med erfarenheter från det man ”lärt” sig att göra 
i arbetet till den privata sfären. Eftersom man i sitt arbete dagligen har konfronterats med 
döden, har man inte kunnat använda det försvar som annars är så vanligt i dagens samhälle – 
att förneka döden som en realitet. Detta har på flera sätt varit ”till nytta” för respondenterna, 
t ex genom att de kan tillåta sig själva att njuta av vardagen, göra prioriteringar utifrån vad de 
själva upplever är värdefullt samt att de fått perspektiv på sin tillvaro. Kanske kan detta ses 
som ett uttryck för att de enligt Heideggers synsätt bytt existensnivå; de har fått en 
genomgripande insikt om sin egen dödlighet. Därmed kan de se sig som aktörer i sina egna liv 
med möjlighet att förändra tillvaron (Yalom, 1980).  
 
Respondenterna uttrycker att de i större utsträckning tänker på den egna förestående döden, än 
vad man skulle ha gjort om man inte haft dessa arbetsuppgifter. Att på detta sätt umgås med 
tankar på sin egen död medför en medvetenhet om den begränsade tid man har kvar och om 
risken att dö en förtida död. Likaså är man mer upptagen av tankar på att ens närstående 
kommer att dö, och man kan våndas redan nu inför den separation som komma skall. Den 
utsatthet det innebär att arbeta med döda och döende väcker ens egen dödsångest till liv. I 
samma takt utvecklar man dock nya och mer effektiva försvar för att skydda sig mot denna 
ångest (Yalom, 1980). Vissa av dessa försvar finns på en medveten nivå. Man värdesätter stöd 
från kollegor, eget utrymme för reflektion liksom den intellektuella distans arbetet kan 
erbjuda. Andra försvar förefaller ligga på en tämligen omedveten nivå. Att se döden som 
något naturligt kanske är ett sätt att göra den mindre hotfull, att betrakta de döende som 
”onåbara” och distansera sig från dem kanske är sätt att förneka sin egen dödlighet, och 
kanske är själva yrket ett sätt att kunna kontrollera och bemästra döden genom att illusoriskt 
ta den i sina händer (Kübler-Ross, 1987; Yalom, 1980).  
 
Hur kan man förstå den öppenhet och medvetenhet som respondenterna upplever sig ha fått 
inför döden? Kan man anta att om man i sin yrkesvardag lever nära döden så har man 
bearbetat en del av sin dödsångest eller att man lär sig att leva med den? Eller är dessa öppna 
förhållningssätt bara en annan typ av försvar för att hålla dödsångesten på avstånd, där 
öppenheten och acceptansen gör att man kan föreställa sig att förintelsen och intigheten inte är 
så hemsk ändå? Kanske har respondenterna omvandlat ångesten inför intigheten till rädslor 
inför obehag i det faktiska döendet eller vad som händer efter döden med den egna kroppen 
och med de efterlevande? Kanske har dödsångesten kunnat utvecklas till en rädsla och därmed 
blivit lättare att förhålla sig till (Yalom, 1980).  
 
Även om det utökade registret av försvar medför en flexibilitet i förhållningssätt – både till 
arbetet och döden – kan försvaren brista och därmed ge upphov till ångestkänslor. Detta tycks 
framförallt uppstå då situationer i arbetet liknar eller påminner om ens egen och intensifierar 
tanken på att man själv kommer att dö. Resultaten speglar möjligen att respondenterna på 
grund av sitt yrke i viss utsträckning kan vidmakthålla känslan av att det bara är andra – dvs. 
de själva är undantagna – som dör (Speck, 2003). Även om mötet med en död kropp kan göra 
att det blir uppenbart hur skör och dödlig varje mänsklig kropp faktiskt är, så även ens egen.  
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Andra sammanhang då skyddet ger vika och man blir starkt berörd av obehagliga känslor, är 
då man möter något i arbetet som man inte är van vid. Detta föranleder funderingen huruvida 
personer inom olika yrkeskategorier skulle kunna byta plats med varandra. Skulle den som 
arbetar med döda kroppar – och därmed har sina strategier för att klara av just detta arbete – 
kunna anta rollen som vårdare av människor i deras sista tid i livet? Eller tvärt om? Kan en 
person med erfarenheter av kontakt med efterlevande och deras sorgearbete kunna arbeta med 
patienter vars liv vilar i deras händer? Svaret är inte självklart. Antagligen skulle de kunna 
byta plats, om än inledningsvis med allehanda bekymmer och ångestväckande upplevelser. 
Gissningsvis skulle de också, utifrån sina redan utökade försvarsregister, lättare kunna 
anpassa sig än andra som inte konfronterats med döden tidigare.  
 
Det är tydligt att olika arbetsuppgifter skapar olika problem, och olika förutsättningar. En 
indelning som framträder är en tänkt linje som rör sig från arbetet med den döda kroppen via 
den döende patienten till den patient som faktiskt inte borde dö. Detta skapar helt olika 
scenarier och tar sig bland annat uttryck i olika grad av skuldproblematik och balansgång 
mellan närhet och distans. 
 

Organisatoriskt stöd 

Stöd från arbetsplatsen har stor betydelse för hur man upplever sig kunna hantera sitt arbete. 
Arbetet tränger sig gärna in i privatlivet när det inte finns tillräckligt med utrymme för 
ventilering och reflektion på arbetsplatsen. En annan form av stöd som var högst relevant var 
ledningens inställning till exempelvis arbetsbelastning, handledning, liksom förståelse för 
medarbetares olika behov av engagemang i arbetsuppgiften, och kanske framförallt i form av 
personligt stöd när man av olika anledningar har det svårt.  
 
De socialt konstruerade försvaren skiljer sig åt från arbetsplats till arbetsplats. De tycks 
karaktäriseras utifrån respektive organisations huvuduppgift, vilket kan ses som ett tecken på 
att de skapas ur den ångest som uppgiften väcker hos sina medarbetare. Detta innebär att 
individerna i organisationen skapar den organisation som de behöver för att kunna hantera sitt 
arbete. Således kan vissa arbetsplatser där man möter den faktiska, konkreta döden i form av 
döda kroppar, ha ett större behov av försvar som hjälper individerna att distansera sig och det 
kan utvecklas en rå jargong eller ett tekniskt inriktat fokus. Andra arbetsplatser, som 
förutsätter att medarbetarna personligen involverar sig i arbetsuppgiften, dvs. patientrelaterat 
arbete, behöver mer relationsinriktade strategier med en atmosfär av tillit och öppenhet, något 
som också framhållits i andra sammanhang (Kübler-Ross, 1987; Menzies-Lyth, 1984; 
Qvarnström, 1993). Dock kan man spekulera i huruvida den råa jargongen eller den tekniska 
fokuseringen är uttryck för att medarbetarna inte har möjlighet att använda mer adaptiva eller 
flexibla organisatoriska försvar, och därmed kan antas behöva mer stöd, framförallt i form av 
reflektion kring egna reaktioner och tankar om arbetet, livet och döden (Sanner, 1992). Något 
som i denna undersökning talar mot detta, är dock att dessa medarbetare upplever sig trygga i 
sitt arbete så som det nu är utformat.  
 
Det starka kraftfält som de, vars arbetsuppgift är att vårda sjuka och döende, befinner sig i är 
en viktig bakgrund för att förstå det behov av stöd från kollegor och ledning som dessa 
personer har. Belyst ur detta perspektiv kan man anta att de som arbetar med döda kroppar har 
en ”lättare” arbetsuppgift genom att inte utsättas för vrede och projektioner på samma sätt 
som man gör i arbetet med döende patienter. De blir inte på samma sätt involverade i 
berörande livshistorier eller olika relationsmönster (Bott Spillius, 2003). Däremot kan även de 
som arbetar med den döda kroppen påverkas av anhörigas reaktioner – och föreställningar 
gällande både anhöriga och den döde (Sanner, 1992). 
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Samtidigt som man kan anta att medarbetarna skapar sin organisation med dess sociala 
mönster, koder och försvarsstrategier som de själva behöver för att kunna stå ut med de svåra 
aspekterna av sitt arbete, kan man också se att en motsatt process finns. Man blir ”barn av sin 
organisation”. Man anpassar sig till organisationen och anammar dess socialt konstruerade 
försvar. Oavsett natur och utformning. Finns det inte konstruktiva och flexibla 
försvarsstrategier får man ta det som erbjuds, det är bättre med något än inget. Man kan också 
anta att om inte utrymme eller tolerans finns hos ledningen för vissa beteenden och behov hos 
medarbetarna så förlikar man sig (omedvetet) i viss utsträckning med detta. Istället för att ett 
strukturerat och organiserat handledningsstöd finns, där man i en ”frizon” kan tala utan hot att 
bli dömd eller granskad, skapas andra former för att fylla detta behov. Det kanske ankommer 
på ens kollegor att fungera som ett aktivt stöd eller som avlastning. Att inte få stöd från 
ledningen kan få starkt negativa effekter så som vantrivsel i arbetet, brist på 
utvecklingsmöjligheter och upplevelser av att bli hindrad eller att ens personliga sfär blir 
inskränkt (Mawson, 2003; Menzies-Lyth, 1984; Speck, 2003).  
 
Att de erfarenheter man gör i arbetet påverkar privatlivet – och tvärt om – kan ses som ett 
tecken på den synergieffekt som mötet med döden ger. Kanske kan man tala om ett 
”livsmönster” där privata erfarenheter av döden (före arbetet) påverkat både att man sökt sig 
till detta yrke och att man har en beredskap för det man möter i arbetet. Arbetserfarenheterna i 
sin tur sprider sig sedan till privatlivet, och påverkar hur man ser på livet, anhörigas och sin 
egen framtida död. På så vis skapas ett mönster kring varje person, vad gäller försvar och 
förhållningssätt till arbetet och livet, som är i högsta grad individuellt. 
 

Är samhället skonat eller berövat? 

Människors döende har i det nutida samhället förskjutits till den professionella sfären. Genom 
att döendet har kommit allt mer i skymundan skyddas de allra flesta människor från 
konfrontation med döden – och därmed sin egen dödsångest. I ljuset av de erfarenheter och 
lärdomar som de professionella har gjort av att dagligen konfronteras med döden kan man 
dock ifrågasätta om den nutida människan snarast har gått miste om något för livet väsentligt. 
Respondenterna ser sitt arbete som givande och värdefullt – inte minst på ett privat plan.  
 
Respondenternas erfarenhet av samhällets förhållningssätt till dem som arbetar med döden 
uppvisar en ambivalent tendens. Erfarenheten var att ens yrkesområde bemöttes med både 
beundran och avsky. Kanske kommer denna ambivalens från en avundsjuka på att dessa 
personer genom sitt arbete upplever sig tryggare och mindre rädda inför döden och därmed 
blir friare att ta vara på livet. Flera respondenter vittnar om att man, utifrån sina yrkesmässiga 
erfarenheter, kan värdesätta livet på ett annat sätt än vad familj och vänner har möjlighet till.  
 
Frågan om hur man kan uthärda att leva med en öppenhet inför livets ofrånkomliga slut väcks. 
Varken medeltidsmänniskans beredskap (”memento mori”) eller renässansmänniskans 
undertryckande (”memento vivere”) av de existentiella levnadsvillkoren tycks vara lösningen 
då det medförde att livets glädje fördunklades respektive gick förlorad (Qvarnström, 1993). 
Utifrån respondenternas erfarenheter verkar svaret ligga i en balans mellan medvetenhet och 
förnekande. För att kunna stå ut med att vara öppen inför döden och dra lärdomar därav 
förutsattes ett parallellt förnekande. Respondenterna framhöll, som en konsekvens av 
arbetsuppgifterna, värdet i att njuta av livet här och nu. Då kunde de unna sig livets goda 
istället för att ständigt tänka på framtiden och därmed skjuta upp livet tills det kunde ha blivit 
för sent. En balans var nödvändig; om döden förnekas på så sätt att framtiden inte spelar 
någon roll löper man risk att inte vara rädd om sitt liv. En respondents uttalande att ”det inte 
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går att varje dag leva som om det vore den sista” kanske kan vara ett uttryck för denna 
balansgång.  
 
De lärdomar och erfarenheter som respondenterna har, talar för att samhället borde medverka 
till en ökad acceptans av döden som något naturlig och självklart. En sådan öppenhet skulle 
kunna leda till att människorna lättare kan acceptera sin framtida död. Att söka efter dödens 
orättvisa orsak – och livets mening – kanske skulle bli mindre angeläget. Man har en vetskap 
om att dödens orsak varken kan hindras, förhandlas med eller bestraffas. Freud (1920) menar 
att den döende människan kan finna tröst i att döden är inifrån kommande; hellre blir man 
underkastad en obönhörlig naturlag än utsätts för en tillfällighet som kanske kunde ha 
undvikits. En motsvarande acceptans i samhället som den respondenterna vittnar om skulle 
kanske kunna mildra människors krisreaktioner i samband med egen förestående död och 
anhörigas bortgång. Trots att döden förgör människan kan tanken på döden ”rädda” henne 
(Yalom, 1980). Fortsatt utforskande av hur döden påverkar livet är angeläget. Det vore 
värdefullt att ytterligare fördjupa hur kontakt med döden påverkar förhållningssättet till både 
livet och döden. Vidare vore det intressant att studera betydelsen och effekter av det tabu som 
präglar döden i dagens samhälle. 
 
Flera av respondenterna vittnar om en viss förändring i det massiva tabu som finns i samhället 
mot att tala om döden. Att döden berörs i media, ett ökat intresse för yrkesområden som 
berörs av döende och död, liksom en ökad nyfikenhet kring döendet och döden, uppfattas som 
motpoler till det ”hysch-hysch” som hittills präglat ”specialisternas” vardag. Den mognad 
som respondenterna själva genom arbetet tillägnat sig önskar de att fler kunde få. Man 
framhåller värdet av att till vardags kunna prata mer om döden. Föräldrar får idag stöd för att 
barn skall få dö i deras armar och man anser att anhöriga överlag borde få ett liknande stöd. 
Fler människor borde komma på begravningar, inte bara sina närmast anhöriga utan också de 
lite längre ifrån. ”Mer begravning åt folket – döden är min mission” för att citera en av 
respondenterna. Man vill föra ut sina kunskaper, kunna ge stöd till anhöriga i svåra 
situationer. Budskapet från respondenterna är: Ta vara på livet innan det är för sent! 
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Efterord 

Genom de kunskaper och insikter som jag tillägnat mig i detta arbete kan jag själv förhålla 
mig annorlunda till döden och livet. Under arbetets gång har jag umgåtts med tankar på döden 
i större utsträckning och mer frekvent än någonsin tidigare. Jag har utifrån mina respondenters 
berättelser om hur de tar tillvara sina liv börjat omvärdera mina egna prioriteringar i livet: 
Vad tycker jag egentligen är viktigt? Vad vill jag ägna min tid åt? Hur vill jag leva mitt liv? 
 
Jag har också fått min dödsångest obehagligt medvetandegjord. Död och destruktivitet i 
mardrömmarnas land har väckt mig ett antal nätter till ett tillstånd av chock och förfäran. 
Under studerandet av olika försvarsstrategier kunde jag plötsligt glasklart se mina egna 
försvarsstrategier för att hålla dödsångesten på avstånd – varpå de genast raserades. Tidigare 
satte jag mitt hopp om odödlighet till att mänskligheten kommer vara för evigt – vad ska jag 
nu hitta på? 
 
De nya glasögon jag fått genom detta arbete fungerar som ett förstoringsglas som framhäver 
döden. Min omgivnings undvikande av döden har blivit tydligt och jag har kunna ”läsa in” att 
förhållningssättet till döden spelat en avgörande roll för hur olika sammanhang gestaltat sig. 
Jag har i samtal med vänner kunnat upptäcka deras försvarsstrategier för att undvika 
dödsångest.  
 
Jag kan onekligen påstå att jag lärt mig mycket genom detta arbete – kanske hade jag ett 
behov av att bli mer öppen och medveten inför dödens realitet? Jag kan bara än en gång tacka 
mina respondenter för att de delat sina tankar och erfarenheter med mig! 
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Intervjuguide 

Introduktion 

Presentation av studiens syfte och den färdiga rapporten 
Information om intervjuns ramar; konfidentialitet och tid 
Förfrågan om genomläsning av resultatdelen 
 
Tankar/reflektioner som väckts inför intervjun/i samband med att jag tog kontakt? 
 

Bakgrundsinformation 

Yrke, ålder, år i yrket 
Varför man valt detta yrke? Vad innebär yrket? 
 

Kontakt med döden i arbetet 

Första yrkesmässiga kontakt med döden? När? Hur gick det till? Reaktioner? Hur påverkades 
man? 
Hur ser reaktionerna ut idag vid kontakt med döden? 
Finns det situationer som berör mer än andra? Vilka? På vilket sätt? 
Hur hanteras svåra situationer? Var finner du stöd? 
Förhållningssätt som underlättar eller försvårar mötet med död och döende? 
I vilken utsträckning tas arbetet med hem? 
 

Privata erfarenheter av döden 

Får jag fråga om privata erfarenheter av döden? 
Likheter/skillnader i förhållande till yrkesmässiga erfarenheter? 
Påverkas den privata rollen av yrkesrollen och vice versa? 
Hur inverkar yrkesrollen på tankar om närståendes dödlighet? 
 

Förhållningssätt till och syn på döden och livet 

Ser på/tar vara på livet annorlunda? Exempel? 
Hur förhåller du dig till vetskapen att ditt eget liv är ändligt? 
Finns det situationer som aktualiserar tankar på egen död? 
Hur hanteras dessa tankar och situationer? Reaktioner på dessa tankar? 
Tror du att yrkesvalet påverkat öppenhet och medvetenhet om döden? 
Har förhållningssättet till döden förändrats? 
 

Organisationsperspektiv 

Hur ser organisationskulturen ut? 
Är det möjligt att tala med kollegor? Ibland eller ofta? På vilket sätt? 
Hur bidrar kollegor till hjälp? 
 

Avslutning 

Finns något område vi inte berört eller är det något område vi berört som du vill säga något 
mer om? 
 
Tankar/reflektioner som väckts i samband med eller under intervjun? 
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Förfrågan angående deltagande i intervju 

Jag heter Emma Malmqvist och är studerande vid Psykologprogrammets sista 
termin på Stockholms universitet, där jag nu arbetar med min psykolog-
examensuppsats. Syftet med uppsatsen är att belysa aspekter av döden med 
utgångspunkt från erfarenheter, som personer vilka yrkesmässigt konfronteras 
med död och döende har. Som en del i detta arbete önskar jag att göra intervjuer 
med personer som genom olika yrken kommer i kontakt med människors död. 
Intervjuerna kommer att fokusera på frågor som; Vad underlättar respektive 
försvårar mötet med död och döende? Hur inverkar arbetet på hur man ser på 
döden och livet? Vilka situationer i arbetet berör mer än andra? I vilken 
utsträckning tar man med sig arbetet hem? Det vore mycket betydelsefullt om jag 
fick möjlighet att intervjua dig om detta ämne, gärna någon gång under mars.  
 
Intervjun, som kan genomföras på en för dig lämplig plats, kommer att ta ca 40-50 
minuter i anspråk och spelas in på ljudband, vilket efter bearbetning kommer att 
raderas. Som respondent kommer du att vara anonym och materialet kommer att 
bearbetas så att enskilda individer inte kan identifieras.  
 
Den färdiga uppsatsen kommer att finnas arkiverad på Stockholms universitet, 
Psykologiska institutionen. Om intresse finns att ta del av uppsatsen går detta 
naturligtvis bra, den kan då erhållas från mig.  
 
Jag kontaktar dig per telefon inom en vecka för att höra om du har lust och 
möjlighet att delta som respondent. Vill du fråga mig något dessförinnan är du 
välkommen att nå mig på nedanstående kontaktuppgifter. Det går också bra att 
kontakta min handledare, universitetslektor Marie-Louise Ögren. 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Emma Malmqvist 
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